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GEGARANDEERDE OPLAAG,

DE GEVOLGEN VAN DUUR VOEDSEL,

helpt!

Het K waad door de Tariefmuren gesticht.
ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENllEBLAD

VERMINDERING VAN DE VOLKSJmACHT.

En 015 het Wereldbekende .
Silvikrin nie t helpt. don hQlpt

.... crncu y1ll ~e h;tU1VII1, <';vCUUCbg" ,:,/;Wl.tl -1.6 bij

Ultu!{J.".t:;iUJ JvHi'! h.Al-'t'J.:£

Het toepassen van het
\' ~ rs cll.ijtlt

tc Eandoong, SUD.luLrtullraul 1, Dondcnlag-

\-'uUI' liuIl.UOclll:;, "J.'Ju..u..1.I1.L 011. UUlll",C/(cU

•

U:lt:wil!..

Goc Q oen~

CD

Zonl1l1gocbtend

in 6UOO eltcwpwen

U.l'l'G£"ER; JUH.>,\, KAPPEE.
~cbari 01 .... '.1·e\ Ct uOll flS2 W It.

IHull! 3607 Wit.)

nED A CT EUl t : J. VEERSEMA

Lla!:Jslc, G:lcuocug .sellill'! 'HI, '.l'clc(ol./Il
A <.l vcr t Il n Lle!l
S, B. H.

a.-.a

Wit. {Huls 588-1 WILl

te BaLavla, 'l'chtCoon WCILcVteUen 683
Tel. Well. 5050

C<ipncr,

AGENT 'I'E .uUl1'ENZORG :

J. A. C.

'l'CWll~1

- Crootu

.Po~twc g

.34.

AGE:"\'fE SS E T E DANDOENG:
).{cn. UlOl!UIL'C-\' cr,uc(!r, Su m U-l Il\3Lt"aal 1, Tel. No. 334 .
Acquill lllc A. J. L . .M. Dloome..D 'l·clf. 33.".
Dit. U. A . N. A. R. B . U.

• \' oor kl:lchkll o ...·cr \'crsPt ~ l d log- ull~lullcnd Tcl. Wolf. lill
O pg ~\"c

vrm O-P-tj(loS. u!l~I"lt l'llll bU \'ooruttbetllllnp;, bU bet Sl,arcn~
llaj:;" ~. \ln ,.Dc Ad~la:ll"" !>l~ut(>llg :\. Tel. Welt. 2607 of S!glltcwnagaztjn
.[) ~ "l<u:'~~Jllaut" "".,unlwij!( 38. '('c1. Welt. 34a of rcchl~U'eckl 1I.n.n het
' U h;'U U "l' Gvfnorn" Sehnri. lteG"('lprU·9 J 0.'20 per regel mot eup wlclmurn
,' .' : , .'j r'~;,: "hl. uij inCH pl:lnt~j nJ;c lI (m.!D>llCD 9 12 mUll!) 1070 reductle op
~ tn f ~t c ll'fij S.

OPLA,\G- E:-> VEllS PR F.fDINGSCON1'ROLE TOEGESTAf\N I

EEN GOEDE ONTWIKKELSERVICE
- is N:n dcr ~ersle vr rl'ischlen voor het
welslagen \'on amillcur· foto's,
Lant Uw neglllicflTlate r inal door 0115 ontwikkrlcn en u.rdrukkcn _ bekwaam vo:l.pcrsoneel hs alt uil elk ncgnlicf het bl'sle wat
eruit It halen is, mcde dank zij het gebruik
VBn de StlfH'rieUrc A (j F A - nfd'ukpapier-en.
Mel fotolechnische a d vicu n stann wij stetds
(01

Uw

bc ~c h ikking

autar~

sic wordt aangehaald cen be-

kisch beginsel heeft cen gevolg
gcbad, dat de natles die zich
thaos ten strijde rusten, anaangenaam verrast beeft.
Het optrekken van de tariefmuren, waardoor de autarkic
moest worden bevorderd, heeft
niet in die mate de binnenlandscbc landbouw, veetcelt cn nijverheid geprlkokeJd , dat de volken voar de door de taricvcn
duur gcmaaktc buitenlandsche
goederen gaedkonpc hinllenlandsche goedcren JO de plaats
krogen.
Zaadra de taricfmuren crgens stonden, hcbbcn de hinnenlandsehe bcdrijven al hun best
gcdaun om hun monopolie-positie uit te buitcn en zooveel
mogcJijk winst te nemen door
de prijzen zoo hoog mogelijk tc
houden. Waarbij soms voorraden vernictigd werden om het
aanbod in het lund binnen de
winslgevcndc pt'lrltcn te honden.
Dit heert ten gevolge gehad,
dnt de prijzen van de eerste levensbchocften in de landen vall
Europa hoog zijn gcbleven, zoo
haag in wrhOudillg tot de
draagkracht van de bC\lolking,
dat deze zich niet voon~ ien kon
\'an alles, wa t zij voor haar levensondel'houd noodig had.
Er zijn lunden, wanr sedert
dell grooten oorlog deze toestand geheerscht hecft.
En nu daar de jongelingen,
die gelwmcll zijn op cell leeftijd,
dnt zij in de legers kunnen WOI'den opgenomen, onder de wnpens worden gerocpen , blijkt
bij hun keuring, hoo het jonge
geslaeht geleden heeft onder de
duurte van de eerste levcnsbchoeftetl.
Een groat decl von dit jonge
gcslacht is nlet allcen ondervocd, doeh is in de eerste levensjaren door onthouding van
bepaalde voedingsbcstanddec-

schouwing vall Sir John Boyd
Orr, waaraan het voIgende ontleend is.
Als men de bevolking van
Groot Britannie verdeelt in zes
groepen naar het inkomen, dan
hlijkt hct gemiddelde dieet van
de laags te groep, die ongevcer
10% van de bevolking uitmaakt, onvoldoend<! te zijn in
aile bestnnddeeJen, welke voor
eell goode gezoudheid noodig
Zijll. Hot dicet van de volgende
graep, groot 20% van de bevolking, hecCt slechta voldoende
vetten . en ciwithoudendc stoffen. De derdc groep, ook 20'io
van de bcvolking, maar levende
van cen beter inkomell. heeit
cen dicct. dat over het algemeen blijet bcneden de behoefte
aan minel'ale en vilamin-rijkc
bestanddcelen.
En dus bJijkt Van!ongeveer de
helft der bevolking van Groot
Britannic het dicet te blijven onder den gewellschten standaard.
Om deze {)O'if, van de bevolldllg te bl'Cngen op het voeding!::peii van de zich daarbo\'en
bevindendc groepen, 7.0U door
haar 16% meer melk, 15% meer
bolero 18~:" meer eieren, 12%
meel' vlees eh en 25% meer fruit
en groenten moeterj worden gecansumeerd.
I
Tot zoover de heel' Boyd Orr,
De conclusie ligl yoor de
hand: - de voe(iing is afhankelijk van het iI11:omell, en de
vocdingsstoffell, welke bet tiehanm bescheimen. Jiggen buiten het lJercik van 50% van de
bevolking.
Een gezondc cconomisehe politiok moet dus gericbt zijn op
het verlagen van de prijzcn vall
de genoemde voedingsstoffen.
En dat effect wordt nllecn
verkregen, wnnl1ccr ailes, wat
de strekking heeft om die pJijzen te vcrhoogen. wordt opge-

U njets meer.
Want Silvikrin bevot dj~ bG!~
slonddeelen. welke de horen
doen groeien.
Begin vondoog nag Uw hoard·
huid de weldodige wli>rking
vo n S ilvikrin Ie gunnen.
Silvik rin liquid Shampoon.
S il vikrin poeder Shampoon.
Silvikrin 10lion, Silvikrin eenvoudige kuur, Silvikrin com·
plete kuur. bevotlen olle
Dr. Weidner's Neo~Si l \likrjn.
dot de hoorwortels voedt e n
het hoor een diepen zijdeachligen glans von kracht li'n

gezondheid geeft.
. Maalel von anderstoonde spe' ciole oanbieding

gebruik.

Silvikrin
T"9'!n inlC!'t'ering yon deze hon onlvang! U
hij oankoop yan 2 ftacons Sitvik.in liq ... id
Shompocm ~ ptimo b.adspons cackoa ....
81lslli'll 110g hli'dQn bij Uw I" ""ran dli".

Noom! .

_ • ... _ _ _ __ _ _ _
.. _

Ad.U5: ._. •. __ ._ ____ ._
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Apotheek "DE GEDEH",

N. V. FOTOCO ;'~~k:I:~~;~~ee~, ~~~~r~~~hv~~ rn~e~'

I

_ __ .__ _

Wootlplaols:

Passar Baroe IS, Bafavla.C

is natuurlijk zeer wei - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - TELF. 931 ter verder hebOOn ontwikkeld. mogclijk, dat andere volken dan ~
dnt bet nu dOOr bijvocding of het Britsche een voedingst>eeld
cen voedingskuur nlet meer go- vertoollcn , dnt !l.fwijkt van het
schikt kan worden gema:lkt hier geschets te. Het is bijv. oon
Annex Coole la ROlonde
vo~~ ~~t l~~!~:r:ah~~~~v~~- ~ek~n~iC~e~~tc~a~,!~~:~~t Panaragan J en 2 _ Buitenzorg
Telf. WI. 1241 - 1242- 1262
ringen meenen, nooit ge!noeg zij ook meer weivaart genieten.
Telefoon Bz. 378.
soldalen te hebben , heeft de Doch over het algcmeell zal in
Bezoek' ODS Restaurant de Premier Ordre.
openbaring ynn !l~l'.C feiten Frankrijk, Belgic, Nederland en Beste adres voor Provisfcn cn
~~~~~.ge te\eurstelling veroor- ~a~Jal ~~~~~~~r;gst~~s~~d
Dranken.
Uit een keur van getechten en wijnen kuot ge
U w keuz:e doen.
Maar men mag annnemen, van het volk overeonkomen met Steeds versche <lanvocr in prima
dat de achteruitgan~ in volks- dien van het Britsche yolk of kwallteft Vries~ £n KoelkamerSpecia(iteit in bet arrangeeren van diners en rekrncht ook de burge.Hike ovcr- slechter zijn.
Olrtikelen.
cepties.

1;------------______---,

TO K0 PEN G HOTEL DES GALERIES

d:

~:~~ met bcr.orgdheid
vervuld nuEjui:taad:n::I~~~~~:e:p ~~~ ::~:::==::~:::==::~::==:::~::==:::~::==:::=:::::==:::~_===========D=ir=.=E:.=u=ge=
-n=e:::H=o=Og=v=e=ld=.~
...
oogenbUk niet genoeg aoldaten
Doze ernstige taak is al door opleveren!

den Volkenbond behandeld.
Er werd een commissie samengesteld onder leiding van
Lord Astor, die de onderlinge
verhouding tusscheu armoede,
ondervoeding en de landbouwkundig. en commercieele politiek van de Europeesche regeeringen ann cen onderwek zou
onderwerpen.
Deze commissic hectt cen interim-verslag doen vcrachijnen,
waarin de verhouding tusschen
voeding en gczondheid wordt
behandeld en eenlge voorloopi~

r~==~~'!'~~~!!!!~

Ged_p. No. 24245

JONGEDAME S·

PIANO

EEN

d~ M,d,'hudd
PI~ND RUllEN W/J IN

'00" .," bil

UWDUDE

KOK

RADIO k~",.",._~hijd"M""'kh.KOK

olDdat met! van 99 pC~. mu.zl~k door d.~ 'radio boort ,

ERRES - PH

•

'l' p.S _ GENERAL ELECTRIC , lid. 01 london.

BlUIIH. Piino- en MuJilibud,lKOK !ijllijlll

DAMESBLOUSES

iLS HANDWERK
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voordeelige prijzen

=:;:~~~:i~ ~ a:::t~f-

ziet onze
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stan.
,welk
. e in noodig
het belong
van de gezqndheid
is",
- zoo hadden doze
daard.

I
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opgemerkt.
·
ha V~enbondseommismrertm-~~ ~
dem
nieuwe

Ii Prqs: Yijlfi,loldu ContinI. 21 Plii.: liillB I.intil hldll elnttn\. 31 Priil:lien Galdlll tutnl
4e

en

Nu was reeds in 1935 in een

FEN

L.~

VOOl de gode oplos,ing van dit Prijsraadsei worden de vo!gende prijzen uitgeloofd:

KINDERJURKJES

regelingen,

kenbond de bevinding opgenamen van de doctoren Burnet en
Ay.kroyd, welke luidde, dat de
slechtc voeding en de verkeerd
samengestelde dlecten volstrekt
niet beperkt waren tot de ach~
terbuurlen van de groote siesteden of de armoedige plattelands-streken.
-,.,In g~ en.kel land bet:ci1rt de gehee.le bevolking den
wetensch.appeliJaen voed.ings-

P R IJ S R A ADS E

H~ ~ C!! R~ CHEZIJ 0EN

~eaa~f~~~~i~:C~co:oo~~;:he ge~
inndbouwkundige

MAIZENA

ONTVANGEN:

~
2.3,4,
25,26,27,

tOt

en met 53en Prijs: Elk 1 groot pak. Mak Ila. (500 gram)
Dns iu Totaal 53 N a k l , . prlJzan

5,6,7,8,9,
28, 29, 3D,

10,11. 12,13.14,15, 16,
31.32,33.34,35,36,37,

17, lB, 19, 20, 21.
38.39,40,41,42,43,

22,23,24,1

Van .en fanatiek volgeling lIgt man, dat bij met Iijn lald,r daDr 12, 41, 40 en 13.11, 38 gilt.
3, 29, 21 plus 25, 9, 33, 2 is yier.

etalage

Ean 10, 24. IS. 20,

Ie.

I.~~.I
I~.iii;;:!

~

a.

18 II 8en bawoRe, YlD "18\1W- 8u" II,
De 22. 23. 39, 31, 14, 15, 18, 35, 4 lijll HollandsU sprakeada Balgan.
EIII Dames-Mode -3S, 21i, I, 32, M. 6, 1. is een Pal1ldQs waDr Damls.
17, 43, en 28, 31 zijn dezelfden als Vader en Maed,r,
5=21=42 Zljn alia dria dlulftl, med.k1inker_
... 30 tunf U nu %lIlf Will iarulfen.

le.
le.

Elke in~dillg DlDet Vtrge:t~1d zijll VelD 2 grou~t Mftklla omslagcD (SOC gram)
of of kleinc: Maktla omslage:1l (250 gram)
Meet dan eea iD~duJg dOOt een peLSOOD is geoodoofd. mii.s clke iozendiog voor.:ien
is van de veretst:bte Om=l1a~.
Aile inz20dingen moe:teo v66r 15 October 1936 io. ODS be:zit :ija.
Ovtt de PCijsvraalii l:an gcea ~tie gnoerd word~L Ik u:tsptPk C-aD
de july is onh~pt"tijk.

OPLOSSINGEN INZENDEN AAN:

N. V. REISS & Co. RECLAME-AFDEELING BATAVIA

;;nv~~i~~~~!~:
wortH, van
breedere bcspreking
acuLe twistva n scheepnijverheid, met
politieke en
contrabande.
is onbetwistbaal', dat tal
vnn economische strijdvragen
tusschcn de buurstaten rijp zijn
voor cen spoedige oplossing.

De Indische rpgecl'ing geeft
nlluwge;:e.t <!cht op de v<?Cding
dcr Ilt1:t!lders. Zij wMkt tcgell
hong-cl'Sn<::od, ' doch kan ondervoeding, laut st~a ll verkeerde
\'oeding niet voorkomen.
'rot dusvel' blcek echter niet,
dat :-:ij oak bijzolldcrc aandacht
heeft, VOOl' do "ceding van die
bC\'oll;:ingsgtOCjlell , waaruit de
Indisehc \V~!'mncht . . vordt op-

BOERDERIJ MAKASSER >

....,.""".....~~_=_~~

Tel. Mr • • aa
01. "D!e PetlellIlscher"
Fant3.1IIIe

1 L_

2G

7. "Rakoc:!:y_Ouverture"

Keler Bela

S. "Castaldo·Marsch"

J. NOVOlll!

Gt:schiedenis '!

NEDERT,ANOSCH·BELGISCHE KANALEN

ZUIVF.HE VEHSCBE VOLLE KOEMELK
f 0.24 - 1 fl. a 17 cent. '1/a II. a 9 cent

le a •••

deA
Ov.e",luad:.

Colijn's Bcsluit door twec Belgische Groepen
toegejuicht.

1UOTORUOOTEN

~" ."

cant.elle.n <)nde.,.,aek toes_ut __ n •.

~~~~~=B="'="=d="="b='=" ':='W~d=H="::"::"::V::A=N=D=I!::N=B="::R=G::"~
T E K 0 0 P
W1U ys 77 Sedan
Renault Sed;m
Ford 4- cyJ. Touring
Chevrolet 6-cy1.
Ford 4-cyl.
,
Ford 4-cyl. l-Zits
Chevrolet 6-cy!. 2-Zirs

1930

KWESTIE.

Tel. WI.· 3812 '

V .... SCh ... Hacnd ••pa,k.eieren
Edril buteliingea wordea ' direct ult~e\'oerd

6C::~li:~;~~ing mva.,n, ;;,h"ere'lost,e r I
van dit hotel melrlen wij nog
1935
volgende regeling voor de Z 0 n- 1935
d age 11 !
1932
12-2 11.m. Concert in de Lob- 1931
by; 7.30- 12 n.m. Dine!' Con- 1930
Cl.!rt op het Terras.
1930
1930

Een " temoc P/tooe in

-

lI'epsche bot··

G. "Vorsple l aus "LObeng~~vaguer J

lIet Prow-aroma

Buite nt. 1(. M. 21

L",vert U tweelllaal daags ailll huis

PAU Z E

5. " Wiener Llederkran.2." _ P otpour.
c. 1>1, Dresche r

PASAR OADJDIR

-

EERSTE · KLAS EUROPEESCR BEIIRI.JF.;

Graucle
G. BI:!:et

R.

RHANTI

Tel. WI. 270
58 PARAPATTAN
KONINGSPL. Oos,!

A Ulltln 7 T o uring
l3il1i jkc prij zen

SI .. ;~br"QIt. SS

l.

Yllndukantoor Weltevradan.

P..,!a"ia-C.

HEDEN

Ke H!~n, in \'Crband met het
feit, dat zij te Singapore vertcefde ep doorreis naar Nederland met het ms. Marui."
St. Aldegonde, waar 7.ij in
medicijnen zul studecren.
Mej. Khou w behaalde te Baudoeng haar vliegdiploma A in
een de; H<l,.\;!Jand Moth .
tuig, 1'Iaar zij vIoog ook
eens in het Gipsy-toestel van
.. _ n,""" broeder.

KIJKAVONO

MORGEN VENOUTIE
"AU PAUlS des MODES"
NOORDW'JK No. 38 B.
Enorme sorteerlng damesartikeJen w.o.
H~d~lI. japon!l...a,
sag~s.

conettell. cor-

datnc!taschiU.

baby

goeder~n.

R~~~lIjas~e.n.

en •. t uZ.

Diy. Virrin eka 5!t n, Groote I.IPS

ISRA.NDIt-\lST,eI.eCTR.CASH
RBGISTtiR, 1: pilS. SENKINGGA SF. en:. en1:.

HE'!' VIEGONGELUIi

lIet OlUlerzoek

·'...;·... rhdd

is, d;::. de ;1mbte-

~~;~'~!l~~:~~~12 di~:I~lCd:;~i~"9ni~n:;
(:t: \'l~ic

\',m :.;laalf: lllinis!.cr Hijmon,,; jWI'~:,ldu is. mr.l heL gc'::-1 ·.. n'(:~;('lijl: ,,'(:)'l'.~ gc n zit. Van:I f J., I{'!;',!nli.., ':0111 Jen Hoogcn
!·!n:.. ;! (,., \"c:""o'l:!iIlc."l. w;(;u'bij Nodr';'!::!"H~ wt·n] ~,,~o mmcenJ md
[!d:;~l; t:: ,,!)ratcn" O\'or vc:r(in! :,~," ll''''i':~ie"iH':: \'::11 11;;3{J tol up
(\r' l1 (k;..:. t{j ~l\ H'Jm::n.'1 als lid
,j (.). I ('g"I;l"hl~: \','('l"d :J.fg"eschaopt

strijdcn.
Dc twccdc groep del' aanhang'l'tS van fragmcntnriachc Bel;:i~lch-HolJnndseh (!
bcsprokinzell dealt - politick bcschouwd
- or ....CI"I"C nll fliet heL standpunL van de n:ltionnalgczinde
Vlamingcn. Om 1Ict met cen IccJUk woord te zcggon, zijn het
v(;elcCI' de Vlnarn!:\che CI':L!lskil.ions - dio wcliswanr na 1830

I::nd!'(;h{, Zal:cn amsptccm te o
w'mJ\'t"I' Oct) HnaJ.:: locgepast:
nkl umkrh:md('lt'u ov~r frllgIn\.':',1 :~!"!5f:hc ~i("hrijfl:\\·(:3i.i('S, het
hf;:),., Hdgi:-;ch-Hollandschc vor·

7.30- 10
Bh -!jden.

ken -

~;:~I,r;;~,()H~!~C~~~I~!~I1~l~;:rl~!f: vOi~~ ~;~Yd~:ta~~Gc;;LZUr(;~O:~~nh~

VOOT

dd. I'('ii( iek {til C~(.In(,mjf:chc pro· w:tl Duisburg b.\.".
heel de
I'~L i\"ll hd ij{kll. E:n of::;choon Rijn \"IHII·t i~ - als :teehavcn
mlnif\t·.·.- ~ !~:I :l k \':(.01 (.o~n amJcl'Cn langzaam ten doodc wordt ge-

d

I'

ij d a g, 28 A uv.m.

~,

Jl.c.e.tw& . de~:""n.30 n.m. Muziek
CJo; RA1\USmI-lNSTJTllUT

He Opleidlng'
of dagen instcuc van jaren"
De WcrldoosheidSCOllllllissanict cell regaling wordt getro!- ris Le Ba.tavia decIde ellS het
fen ~ot. bouw van cen'
volgende medc:
~C!cS~UI~ III T~rncu~ln, woar
]n overleg meL het H oofd vall
d:"u,·tCko'm""'t. naUe"!'eg."',.ndgC ,Sc,gthCa'"1 ndCepa!rtd".rnlinenIT,Nv\Ja·Vn"Eh!~dnoVD.,n'.S~he;
"
• ..
...
....,,, '-'

tt~~:~rt.d~~~~Z;\~~~i~~r~a~c~t~; Bee~~~ j~~env~~~rd:eJc&~{= ~:~:~~r ~:f;. ~~i. ~~i~(~~~~

La~!~:2 D~~~~ri!~jallg

Wong.

BIJRELSCH1<: FlGUREN
"li!l

Ds. Keers.

b4'>lut;i': . b;:~~;~n, ~! e~~~~ ~~:t!~~le::;d!=~~~rt:,e· ~ va~~~~~oor kunnen in aanmer- ~~:n,D~~e~; ~;;"te~~h~t
&l:oop: de. Vlaamscbe vrlcnden stadsbestuur, al de beJangheb- king komen abiturienten (liefst gureu" . lederecn is hartelijk
van N ] Ianl d' I D' ts h be d
·t h t Z 'd I
h
welkom.
bCWU~~I~( h~~ ICv~~sg~~e~n~ ]a~d,e~ie ~~or ~_ OfWui~v~~~~n ~~~Fo~e) en ~~~l !:e~~~h~~
s~lJappelijkp. verbondenheid mct groei van de Gentach'Cl baven bankwerkers van ongeveer 20
hun . iNede~la,ndsche stamland verze~eren, hebben jarenlang jaar _ of zij, die een dnaraa.n
KONlNGINNEFEESr
b~tUlgen, dIe l~ 1926 hebben g~. energlek te B;.ussel aangerl:0n- gelijkwast.rdige opleiding hebben
""'ha!'~clH~.'Yd, Gat het toonmail- gen, opdat HiJmans en BUlten- ontvangen, terwiji de duur del'"
In notel des lodes
ge ~e!gISeh-Honand!)che ver- hUldsche Zaken deze fragmen- opleiding ongeveer 10 maanden

iZ

'r~is~~;~~ta~~~ ~~~e~nmJ~t ~~~~:rc o:e~o;:g0; ~=:! za~~~=ie abiturH~nteo van Zondag den 30 Aug. zal in
.
be\~erken, maar zc stieten op dezen cursus bestaat het voor. ~~t~'o~nI~~~~'l-::i!:~e:~:
zijn sou- ~:~r~e~rJ~e~li~~k~~ :~~t
vf:rell;utelt over zlJn wateren be- re en economische
.
kwesties de leiddraad van
Belgische politiek tegeno~~
Nederland blee~. Gen~ en zun
.
aebterland, de ,mdustne en de
b~ide . \~~1.?-~.'1, bcstaan, dIe door scbeepvaart
geofferd
ot;derhandehngen, zelfs door Le worden om
,,~!"dragen, dienen te worden \'an de c1ausules van
opgeloat, maar ze waarschuwen beepoedlgen Het is
t~n ' eJke'>4~revlsie van het aardig, dat de
pobhek-m.i1ltalre statuut, dat kilJons met a1

I
lfe 183~=~e Opg=~;e~ ~: ~~fe~e

scheiden amhtelijke

Dl:

lNVOERRECHTEN

Verlaa~d

of Opg~f\e\'en
VAKARBEIDERS NOODIG
In F.M.S.
Londen, 11 Augustus.
De invoorrechten op een
De Engelsche werklooshcid.
reeks arlikelen zijn in de F. M, cijfers voor Juli geven &on vcrS. opgeheven.
de-re daling "nn 50.604 op
Onder deze a rtikelen zijn kof- 1.652.~!~. werkloozen . aa~. In
fie, piano's, linoleum, sacharine vcrgelijkmg met het vorlge ]aar,

d~~ed~~b~ee:C~no~,,?a~~~~rno:-

drnchten uit bet bewapeningsprogramma gekregcn, en voar
ecn ander deel beeft men de

!~~=s :;:e,=i:a~~t~~;Ut~~

n\lodlijd.:-nde gebieden voorloopig naar andere deel e~ van En~
geland, vooral naar Midden-Engeland, gebrar.:ht, om de t~korten . aan aPbeuukrachten m de
fabneken aan te vullen. He.t ge-

len, welke gehcel vrij zijo, als sonen. Van de op 20 Juli getelde oorzaak ~m het ~elt,. dat
ze uit Britscbe landen komen, w:~kloozen waren e:, 1.2~.0~ dtrie' e En;~ISC~ ema~:i~d'f~
zijn de in....oerrechten sterk " er- blijvend en 296.00 1 tijdellJk
.lJ
g 4.... _
laagd.
zender werk, tenvijl 70.260 staat IS haa~ p~ductie zoo.Hiertoe behoore"; kal jang- werklooren onde~ ~~~
o.lie, bater. rua:rpa!'me, ~5metellin '"rul
tics. en parfumene, geloold leer ,
g
radlotoestellen en gramofooos, .
werkzamen ~ een
vruchtcn en jams.
~~~:~ ~O~~~dt!:~:~:
lwdbouw, werkzame personeo,
TUNGSTEN
namelijk 10.S95.000 of 63_000
meer dan in JUDi van dit jaar
Hoog Diridend
en 481.000 meer dan in Jull

WINNING TE lPOR
pe on~erneming Kramat Puin een be- taureerde bovenzaal waarvoor la1 Ltd. lD de buurt "an lpoh,

P!~tJbijg~~

WERKLOOSHEID

In Engt'land Dalende

N~8r ~~~~~sm:'~~~~d:;~ en:inke;~e~::e::;:~r:~ike_ ~m:~klO~b~~d~;~~j;~ er:~t a~ .~~::i:~;~~

1

cen koppig mm possumus van uitzicbt, nii. afloop

vraag naar
in de wapen~
industrie toe t e sehrij\'en. Voor

vlln heL

1e Regiment van Weltevrcdcm.
8- 12 n.m. Chang Wei
met zijn gooche1toeren.

V()Ordrocht

van N.O.
s hoofdzake-

op
ddOl' .~we~ grocpcn van bclgic ache schep'en hindcrlijke stop voor een 25-tal jongelui de ge- avond om 7 uur in de pendoppo
~fl~~l'~a;'l~~e~~~'~~'a~~~~~~: nc't TJe"rnllaaana':knan-aad,Cge'tor'.!'h,,~.g~ Iveangenbb,e,idc."rPa'mn,.,'cehsl'Ue','t',C"tuu,o,m. op het Willemskerk-tcrrein,
..I
. . . "
Koningsplein Oost No. 10, cen
g,,:cTing,. om uc k:lnalenkwe5~~e vcrwijderJ:, dan 6tl1l1.t Neder- Bandoeng, een opleiding t e ont- samenkomst worden gehouden,

n~~:~lit~itspoSjt~7 als

.

Wcdsltijden.
5.30-11 l1.m. Schietwec1gtrij-

•

'!~~alin-

~ing ~: h\~~r~~:6~~ ~~ ~~

Kastic·Wed-

1.15-6.30 n.m. Badminton-

~~~~;~:)I:(.o;l(;:f~l:l~al "'\:ij t!~~\J~~~'~ ~ljd~,~~ 7~~ ~!~~:;e::7~~:~~~~

r,ltwn ~';i11 dc: P..ol"lgi:!ch-Holianulid/(: b(:.s)l1'ckillg(;n. ondcr in\'l~c~ vall zijn. ambt~narcll, die
%L1J~~1.(! 1 (,ndct:l ClWtrh: Hl va de
h
h~.· ~~l~lt~!!~~
:~71,n"'I~,:.~..
!!~n
o.n er..

v~~r

De eijfers
de
dustrie toonen duidelijk aan,
dat do Engelscbc wapenindustrio op volle capaciteit werkt.
Allc bruikbarc arbeiders hebben hier w.::rk gevonden. Zelfs
is cr een uitgesproken tekort
vakaI'bciders in een gmep
van industrieen waar te nemen.
die voornamclijk met opdrachLen voor de Engelsche bewape-

g II stu s.

t;(t1"~C

rus het ware verhccrlijdie groot Ix:lang vindcn
bij eCll regcli ng "an samlIligc twistpuntcn. Men vcrgect
doorgnalls dat de gewichtigc

als de katoen-":!D metaalindus-

STRAATHANDEL
Scllerp aangcpakt
TE :MALACCA.

V

(\ ~.~;L i~"j~.~;~~!~~', (l~:\)g~l[ll\'~~~~~~ ~~~~~~~,~rcr~~l ~~a~:~~~I~~n fr:!~:

uitvcl'koopen in Juli. Oak in andere takken van industrie, zoo-

PILOOT.

tric. nam de werkloosheid aaIlBet ondcrzoek uaar de 001'- zienlijk af.
\"an hct
Anderzijds na m de werkloosde ha,'on veil
heid in het bou\wakbedrijf Met
,va':e,vlie,:tui" 17.500 en in de kleedingindustric
met 4.400 personen toe. Het cijfer in het bOUWb~~!a~ ~~:o~;
.. einde in de

Don d e r d a g 27
A U S" u stu s.
7.30- 10 \:.m. K3stie-Wed-

g(-k-I',

WACHT OP HERSTEL

een spijslijst is opge.steld, die
~~~:. Nederlandsc\te gerechten
Er behoeft Diet nan te
den toegevoegd, dat het
middemacht zijn
berei.ken. .
___

van bet
van Economiscbe
.ala v~rlicht.ers ~ ~e
bevolklDg bU de vervaardlging van aardewerk-producten,
waarbij zoowel aan bevordering
der huiswJverheld wol'dt gedacbt a1s san de opnchting van
10 Hotel der Nec1erlanden
kleme lnheemsche fabnekjes
welke Zlch toe1eggen op het
In Hotel del' Nederlanden zal
van bakjes, kop- op Zond:ag 30 Aug. een

=!f!u~:U

werk-artike1en. die op de;::;
orkesteo
vp.n Nerlerla"nd beseffen, dat minister zagen,
gewud zdn, en waarmede tegen den. gegeven en
H1JnlUnS na zlJn nederIaag van fout van van Karnebeek m 1936 den Japan.schen import moet Aug~ een
1926 ' eeti Ai!lUbtiel spel speeIde, nlet meer zou herhalen, en dat
worden geeon~ tionaal concert.

~:r: in ~~ di~I=~~~:

gekeer

1~35 - ee~p~:r':-i:n~~

ook zander het uitwerken.

d van 1l0~_ Dit \\'as I ~~~",?;;=:e
voornameltik het gevolg van de II
groote vmag naar twlocosten, dat
in wolfram Yoorkomt. De genoemde maatsch.a.ppij !evert oo}I:
scheellte, waarin tungsten 00&
voorkomt.

--

IND. VLIEGSrEB

d!:U7n~~~lDtre:~enm~ <i:

Engclsche ~behoclte aan oarJogstuig. zoodat men op den invocr van aanzienlijke hocyedbeden buitenlandscbe machines
U!t Duitschl~d en de Vereelllgde Staten )s a.angewezen_
(Y. P.B.)

met

Juni

DE DlClA'IDR

Tegen

wi]

en dank

BOERDERlJ
MAKASSER,
BUitcn:. K
.M
.
3812 ,

Tel. Mr. aaa

.jtc.cLsf1,£cuLw.s *

Tndische l"I'g'ecring gcef t
llauwgE'7.d acht op de voc<Ung
dc.. I n! a nd<!I'S. Zi,i waaltt tegen
hOllg" I'Sn~od . doch kun ondE'r\'oeding, laat st:.tan vcrkl'crde
\'ucd in~ uie;' vool·kamen.
Tot du:;vcl' 1J1cek !'Chter niet,
d3t 7ij ook bU:WlldE'I'C aandacht
h Ct, n, \' 001' d l.! ,"oeJing van die
))('\·ol !,illgs ql·oep~ll. \':aaruit de
I nd i~dl<-' \',c'{"1'l'lach t ~'o'Ordt op-rei;('t!\'-u_ lc- \Vetcn: - de :Mellaclonec?cn. de Alllbol!llc('zen, dE'
:-'! ndnC!·l'('_~'Il. de Jnvnnen van
S"':-f:J.i;::rtn, die diell!\tnemr.n in
h ~l Ic;i0CIl nl!1 dcJ\ I\'Iangl;:oe-

--

l'AS AR

I :i.

GA~mm

G.

Ket Progra m ma
\\1 0 c 11 S d
P hll.,)!'

g. 2G s .. Ca~tltldo':Mar5ch"

KANALEN

toegejuicht.

1!:.Dl.-\~';-: ~ POLIT! EllF. VERLAi\GENS TII1\NS GEFNUIKT.

"ij~m:t/f')" ,1l cor /,c8f/oil/1cIlI).

I

up lid ongcduld van Nc-

~~~;;~lr.~~C ~~~:~~~~~ ~~~l b~~l~~~~

t

te;~'~o~' l~~t nl~~~lf~j~~~/oor-

~~~s~~~

Zakcn.:
cloordrongcn bllJvCIl ,
,
danks <!lIes, verdcr ZU IlClI po·

8-12

n.m.

Optredcn

van

~:l;~~~~{~~:~l; .!~~ ~~~na~~~~~~ 12~1~~l~~I~~I~ +~p~~~-;~l'l~!~~d_
~:~I'~~;U~~~;~~l:t t~~t~~~~~ ~~~

gnrf3f:

I

I

.; , ;; :;;ta:~ ! " ll1ini,;t('I' Bij;' -:. '., ·IIJ (n. !,j" l hct ge·
' 'i.ll: ',""!'\"r;uI zit. Vall.. I ~_ . . ... Ii, · ·: :.dl Jl'H HClogell
I: .. , ! , .- \-(·~ •.;.·ilj".,. I','aa r bij Nc't
I m l
~' . I~':" :\,~~;;;:: ~:!~m~~.:~ \'(:'1:i l':' " ):. !;'I " !' ; !\'_~ ~'. , a I,. . :;!) tot OJ!
. !, "
II .
I r 1
d· " 1,,:.:,-,.!\ '::;;I \':{'I·;r~~:~~~!;~\~~r.;)\
(i)j\ i : Itt;",!' {','n jis;:\l' mnan + 11 ;:i-~d ~ ) 1, h,·hl,{·1l TIllitenJ; 1;'; ' (':1" Za ':,·n ;'('n "r:~tccm tc.
',f. :"" ' T
I ),-n l·t l!l).: l(J(:~e rasl :
1:10-\ t,r.(1f'r!I:ln,k!t,u O'leT fragII'~'! ' !: r; :~ : 'h'· : dldj i!nI',-~;t il 's, het
hw!.· 1;. l:~l:-/:ll·"dk,llds(:he vel''1J';I .' ~: "f'!!'I '!I;:'; :!h: (>(,11 hlok a pI"'i,i"ij, ". o!',d(,I.:I1;:iarlicid van
II ·' " ·i: : ;,.]: "'l ('~:('!Ir,m i~;r:he pro ·
I
I"u
1"1 [ J hoo!)
I

,;.~,.".r. ;:.,_ ;;f'}~'~"~::I'1 ::' l~n":/n~('l'(,;1

1· 'j'.'I-;;

inda al.

,'::':;

[.'1'II )/.')k i/joJ/.\t:ltt· flclnllfJr"JI.

~~rt~~~~ ~~~~~~lli~~~11 illCCIl- 7.3lJ- 10 \~m.
~~~lrt;~~poz~~~/l~:~~~~~a~~fl~~~ st~:~1~~6.30 n.m.

:~;;:~~~\(.;:;~l!~j(, (~'(~lg;': ~h~~~)lt~r~~~

J)l!

t\n'elic gl'oe p d{'l' aa:1hal1-

V:1.11

;~iilt'h-Ilollanth!ehL'
hcspI'ekin"('II dccll- poliLi... k b('sehouwd
''': . (.f) va!'(' 11<1. uil' l hcl standIII/Il l ' van de nalionaal"'-czinde
Vhmingell Om 'le t mC't ~en Icl'Jijk wfJ~oni te ;.('g-g(,ll, zijn hC't
\'( 'Cl(!(~l' de Vlaamsr. he fr~'I1~k il j()n~ ._ dh' weli gwlLtll' na 18:30
hcclgcbukcl'de Ol'llngislell waren, maal' llIt d(' Cit/lUTe /l'a11 .
t;/('i.~r. aIs hct wnrc vel'Il {'~l'lijlWIl dic groat hcl:U1S' vinclcll
hij cell regcli ng van somIl1ig(.' twislplIJltrm. 1>kn verged
t1()orgaans d.nt de gcwichtigc
hav(!llstad Gf'llt. - clie voor hel
?'Ilid oll (!Il il et Zuid· Qosten is
w:,l Dlli!-lbUl'g b.v, voor heel de
llijnya;1I'l i:; _ . OIls 2.CehnVCll
lant;1.aam tell dm.dc wordt ge-

pohhek-:J.'lhtalre statuut , dat
1839 " ed opgcbouwd
De
VIaamscbe
vnenden
Vlm N ede' land bcseffen, dat
H1Jmans m: zlJn ncderlaag van
:.926 eell subtlel spel speelde

TE SINGAPOR"~ GEBOUWD
El' xvI voor de Royal Naval Volunteer Reserve ('en aantal snetv<l.rC'l\de- motorbooten
wordell gcbouwd tc T<tnjollg
Rim .
B et R1Jk hef'fl daarvool'
200000 dollars l:cschlkbnm gcstcld.
Deze boot en , die .er op bcrekend 7.ijn , lau gcu tiJd op zcc ~.e
blijvC'Jl, znHer dl'ie moto~ellkrlJ'
gen, na mdijk cell henzme mo.
tal' ill h('t middcn.sterk 500 p.k.
{'Il :).::!.1l el\;c zijdc cen Diesel.motOl' \\-'aal'v;:;n ue st'_'l'~t(' g-chcilll
"eh.oudcn \':orlit, ZIJ zullen 76
voet lang zijn, 1:~ voct 6 inch
breed en 5 vaet diepgang hebben. Dc firma ThornYCl'o[t

I

ktl)Oos met al be t seherp v an
hun belangen op Hij1llans schoten, omdat ze klaarder dan de
nunlster zag~, dat Holland de
fout van \an Karnebeek lD 1936
DIet meer zou herhalen, en dat

W illvs 77 Sedan
Ren~ l1h Sedan
Ford -I-cyl. Tourin g
Ch cvrole[ 6-c\'1
Ford 4-cyl. '
f ord -I-e}'l. 2-ZJ[~
Chevrole t 6-qL 2-Zi t~
A u~(in 7 Touring
I3l lli jkc prjJ::en

H,

VRn

I
I

Badminton-

58 PARAPATTAN
KO N INGS PL. OO!ii.

STRAATJIANDEL
Schcq.l aangepak t.
TE MALACCA,

Bcstuur der I. M. I. W. besloten
voor een 25-tal jongelui de gelegeuheid open te steJllen am
van b et Ceramiseh Instituut t e
Banrloeng. een opleiding tf' ont-

van~el1 ..

HlCrvoor klmllen In aanme rking komcn abiturienten (liclst
E urol1eesehe) van Ambachtsscholcn en weI s meden en
bankwerkers vnu ongeveer 20
jaar _ of zij, die ecn dnaraan
gelijkwaardige opleiding bebben
ontvangen, terwijl de duur der
opleiding ongeveer 10 maanden
zel bcdragcn.
Voor cnkele abiturieoten van
dezen cursus bestaat bet vooruitzicht, nil. aflo op ill een bescbeid en ambtelijke posiUe geplazts t t e \vorden en weI bij de
afdee1ing Nijverheid van het
Departement van Economisclle
Zaken als voorliebters van de
bevolking bij de vervaardiging van aardewerk-producten
waarbij zoowel aan bevorderinC:
der buisnijverheid wordt ge"".
dncht :lIs aan cie oprichtingvan

vervaaHligen van baJ.."jes, kopJes e.d hwshoudeliJke aardewerk-artikelen, dle op dc passar
gewdd ZIJD en waarmede tegen
dcn Jap:mschen Import moet
kunnen worden geconeurreerd.

BJJ RELSCIIE }?JGUREN
" oorLlro.cht

\':l~

Ds.

Kecr~,

Naar men OilS mededcelt, zal
op 28 Augustus a.s., Vrijdagavon:i om 7 llllr in de pendoppo
Willemskerk-tCiTein,
Oost No. 10, Cen
worden gehouden,
B. [(CCTS hoopt te
over: ,,BijbeI3che P'i.
lederecn is ha rtelijk

of Opg(4U'nn

a rtikelen w. o.
Hoedt o, j ap"nn ~() . conett~ n. COf$ag ~s , dam c~ tastbi es, Reg~njas, ~n ,
baby IlOCd erf n. ~();, ec~.
Dill. V; lr icehM tn. Groclc LIPS

"RAN Dlt-\!ST , I!L£CTR.CASH
REG IST HR, 1 p i!!. SENKING-

H et Ondcrzoek
I.lilvel'koopcm ill JulL Ook in andue t akken van industrie. zoonls de katoen- ~n metaalindus tric, Dam de werkloosheid aa nzienlijk ~'.
~.der2lJds nam d.c we~.k.!oosheld III het bouwvakbedr~f met
7,500 en in de kleedlngindustrie
met.4.400 persooen ~.oe: B~~ eij[l'r 1D het bouwbedrlJf IS blJzon-

WACHT OP HERSTEL
PlLOOT.
He: onde rzoek. naar de oo.rza ::tl;.: ':an h.:t v!.Ii?-gongeluk In
de' lUL"'.'Cll Y~ II Smgapore, waat·
e('11 D. H. ~Ioth watel'vliegtuig
~otste .t CgC'il mast en brug \'nn
de kUsIstoolller Sea Gull.. wordt

~~~~i~~td~~ ~~~~ !e;~~~t~ct~~~ :~ \'~~o=;'ij~g ~~~chf~ ~~
~~~ad; d~i~~i~~~~~teo;~;l~~~:~ bO~;"~~~~~~~~~UJe \~~~-Uin-

Diet voldocndc is hersteld, dat
hi,i vcrk larinS'en Inill a fleggen .
GctuigCll van .h c>t ongeluk hebben mecil'ged(:l'1d, dat h et vlicgtuig zlechts op 50 Y:'>'l'ds vau de
Sea Gill! c n in r.aa r richting is
opgestE'gen.

dustl'ie toonen duidelijk aa-T}.
dut de Engelache wapenindustrie op YOlle capnciteit werkt.
AIle bl'uikbare arbeidel's hebben hier werk ge\,onden. Zelfs
i~ l'r cen uit sesproken tekorl
aau \'a,karbciders in eel! p oep
\,~Il industriE:~~ W<UlI' t e nemen,
dlC \'oornamclbk met apdrachl~n voor de Engelsc~~ bewape~mg aan he~ ~erk zIJ.n. 1?e d~lIng .~er \\erkl?oshCld I I', oe
nOodliJdeuc.e g;bleden van N:O.
~_gcl:l[lden \\ ~~es s hOOf~ak:IIJ.k ,~all. ~ezc eXd~ vraa." na<1r
~ I bc_d:~rachtE'n

In .~~ v.arn~

mdust.H' toe tc sehr!.jHill. \a?l
cen dee! ~ebben oD.derne.~ers III
dezc gebl('d~n om\'an~lJk~ ':~drachten Ult bet bewapeIill:l"".
programma gekregcn, en \'oor
~l'n :,mder d~L heeft men ~c

!

Vel'l:l.'l~d

"AU PAlAIS des MODES"
NOORDW I/ K No. 38 B.
Enorme sorleerlng dames_

GASf'. t o:. en: .

IIrl-l.JIld

Wong.

KIJKAVOND

MORGEN VENOUTIE

lIE']' \ 'lEGONGELUK

Jl.Le,UWI_

Ln~::2 D~~~ri\;~~j:mg

RRANTI

P", "'. ~i a -C.

l\:e B ien, ill vcrband met hel
fe it, dat zij te Singapore \<ertcefdc ep dool'l'eis naar Kederland met het lnS. :Marllix van
St. A1degond(', wa :l l' zij in dc
meuieijnen za l studc('ren.
M;:-j. Khouw behaald(' te Bandoo::ug ha;!,l' "licg-diploma A in
cell de H:1.\"il1 :md :Moth vlicg·
tuig. :VII1.3.r 7.ij \'loog ook wd
eens in het Gipsy-toestel \<an
ha.:lr broede r .

J.'.-

Ill: Oplcidlhg

l.

Vllndukantoor Weltevredan,
T el. WI. 270

In J.;[nlaccll is mC'n scherper
opgctrcd('n leg(,11 de str:l.(lthall·
dclarcll Stl'll.:lthandeiaren zonder vergmll1in~ werdell van de
£;traat gE:wel'rd en die met cell
vcrgunn ing' we-I'den sclwrpf'1' S'c- controlcel'd.
~
p at vcroorz~akle O~llevl'cdell held zoowcl bl] de stlnathandc......
v.m . Kaslic,Wcd- larel~ a l.. bij N'H deE'1 van het
U'
J ' All
publ lek.
..
>
..n.a..W~
11_111. Badm intollEC'n eOlilln.I!t51C ondeI'Z~(,!lt do.:
.
.. zaal; en .. ~ 'l ~d aan vc~ znch... "
'.
lun, Sch H~i w('d!ltr IJ- lC'llde wlJZlS'lIlgen te blengen
;1~.s
dell.
in de strcltge nU1.atrt'gdel1, w(·1·
.,
7-0,? 0 n.m. 1fuziek VUIl hell kl' cchter i:1 heginsel werdc!11 ,
DE \\'ERKLOOSHEID
le R C!;,lment V,1ll 1¥cllevl'edcll. g('handhaa [ d . '
UERI\M1SC!I -[ [Ir;STlTT!U'r
S-~.2 n. m, Chang \;\lei Chtmg
__ _
In E n~l'lnlld Dall'nde
met ZlJn gooch eltoercn.
h~VOERRECH'J'EN

~(l~~ikj~~~~ ~:o~ef~I~~I~rz:~ ~~~:~~e~~:it v~~~ E~~~~~:jl;~~

Be lgic de voor dc Nederlandsche sche~n hindedijkc stop
tc Ternumen - de stop tegen
het Julia na-kanaal gericht ! verwijder~, dan s t nn.t Neder·
land de meuwe zecsiU1S toe. De
Gentsche IlRndelsknmers, het
s tads bcstuur , a t de be!angheblx:nden. nit ~et Zui~v!aamseh
land, dlc door m- of wtvoer den
groei van de Gentse~e haven
verzekeren, hebben Jarenlang
euergiek te B.~us sel aangc~ongen, opdat HIJmans en BUltenlandsche Zaken deze fragmenbrischc oplossing - buiten elk
grooter verdrag am - :louden
bewel'ken, maar zc stieten op
cen koppig non poS81tmllS van
bet dcpal'tement, om de ondeelbanrheid der politiek e, militairc en ecollolllische verdragskwesties de leiddraad van de
Belgisehe politiek tegenover
Nederland blee~. Gent en zijn
acbterland, de mdustrie en de
schcepvaart dienden geofferd
i t! worden om de herziening
van de clausllles van 1839 t e

1930

1930

I

B~litelllallr1sr.h? ~al(Cn, j<;x- Wedst rij dcll.
5.30- ]] n.m . Sehietwedstrij den.
R-·12 lun. Gooeh:.~l aal' Chang
'Vilei Cllllng,
8-] 2 n.m. Wajang \Vong.
Lakon: Da r mn-Scdjat i.
9- 11 Il.m. ~It:.;ojck vall hc t
12(' J3atnljml te 1·lr.,COI'IWli!;.
V I' ij d a g , 28 A lIg il S t 11 s.

~:e~os~l~l~~~~s~~aa~s::u,;~~ :~:~l~~~ d;r~:~S:h~ ;;::: ~~: ~~ee=~e:a~~lek1e:t
In

MOTOnnOOTEN
Voor Vrijw. Ma rine

Kas tie-Wcd- (Singapore l Ltd. bomvt ze,

Lb; m :k!ngl:!l.

lJe f,l:lrrc houding van Buil:'lIlanli~c!le Zakcn werd cchtcr
cloo,' two: grr>cpcn van ~Igie
,<;(~h(:q, tt f,gekcUl'd. en h ot be·
r;itlit 'ian de Ne:deriandsche rpg:cC!ring, (,m d(: knnalenlnves~~e
Ill:!. t~ bc~'lcchten . aJs een WlJS
l.leslUlt bcgro~t. Dc ecrste
g('()(!P ; de Vlnarnsche vricnden
n~il ~('dcr1allll. rlie als. Dietsche
bc\'/usten hun. voU.sgemeen~c:11appdijk~ vcrbondenheid met
Ir!-m Neder lundsche sblllland
b~llli!{en, dic i~ 1£\26 hebben g~.
1',';.tnl~c h ~wd, (.~t het tocnmah·
ge Belgls:!h-Hoi!andc;ehe VCI'd~?r,'SOntwcrp "01 politick milita Jl'(: eontrnhandc s tak, en dat
de nn.rvaard~n,g yan dit verdrag
d¢ ~'UVCrellJltelt ~an N.e?erl ~ll d, . wowel wat zlJn pohheke
ne,\tl'3.litdtspositic als zijn souvcrr.initcit over zijn wa teren bet~of, ging bclmotten. Deze kringen zijn Ai~t .blind voor bet feit ,
d~t ~r !Ill c:nmanl zuiver economlSC.h.'. t.'.".lst Pl1utcn tussehen
beide lallden bCl'; taan, die door
Ol1derhandelillgen, 2.elfs door
\e!'oragen, dlenen te worden

"rE KOO P

HEDEN

haat tcgeu Nn?crJand znmdr·,
wq;cn~ C01TUphc wcr~ bebl'''
hn, IH ~n factor,.<hc eVI'~IcellS g uns hg wC ~'kt ill dell zm
cell ceonomlschc
mf~~. vcrdaging del'
~tl'lJd\,I·I\.r;el1 .

(,[ dagen illstcdc va n jarcn"
Dc Wcrhloosheid::;COOllnis!;;aonder' in- )'lid cen regelillg' wordt getrof- ri ~ tc Batavia depldc ons het
v]c.c-: \',1l1 7.i,in Ilm!.Jtl·naren , die fen tot bouw van cen nicnwc volgcnde mede:
7.dJd,· cJjd,:dj',ar\rh(, id van de xees1uis in Terneuzen, waa r h et
In ovcrle.... met het Hoofd van
:;;:~~i~:~~;~~~ c~~:~:l~:~:~~;~n~nder- Gcnt.s.ch zceknnaal in. de ~ehel. de :J.[deelin~ Nijverheid v~ het

1'1'\;(:

=

S !ui,.b r UIIU , 55

g(,'I'S vlln fragm en l:trische Bel- ('fojkntic Seger.;, UW Jm'en I:.mg

~jO<"'d m•.~;J "ci7: ::;;~:~(:~t7~~:~I~~::

hel nil:t

.;:..~;:.n'BE:RG.

'~~~~~~~~~=;============!

No\'otnl

t2:"! I~.~. ~oncert

goochelt uten III ~e parngi."Elfcn In te
8- 12 n.m. Waja ng Wong.
\\'cl'k en, D.~ ~ s de vree~, dat het Lat.on : Srika ndi P ellditn.
hecle ll1arltJeme Belglseh- Hol8.30 n.m. Wiclcrwedstrijden.
9- U n.m. Muziek vall he t I
landsche vr':L:Jgstuk dOOI: Ne-

be.,

.. i

T e l. WI.

Vers e" .. H o e Ol derp.,..k_eie. e n

dC~:30_11I1.m. Schictwedstl'lj- ~~~~=~~~~

.

1l{·ISpl·ohlelllf'!l.

_

hv ;s

' . d . . ..B::~f::::b:~e~~: :~:'~k~;.

KeJer Bela
.1 .

aan

ill Ilc

ct muzick
6 ' " ._
N('dcrland. In 'Vlaamsche .kri~~ wcrl~,
11.111 .
pemngs\ mil
d k .. d't
I Id £"'n vcrklaart mpn, lint dlt
Ook dc orchidceihl-tentoan l(ilnalc~kw(:,.;ti(~' 1 d~::; (,1~~Il ~~'Il Zltn!r ~1~l~~~e s.cll!;!id~r~~hterlijkc ve~haal de slf'lling is don tc bezichliJ;'cn e n
\.;:~!
d<-'
W;Il..'I·- (;i~U~;Ules donr tc halcn ter rc~ (\I' ~17fnHlle\'e a.(~r~l{ IS \'a~.dc v('t'dcr vcst igen wij d(> nnl1?ach l
Il(ll:'l'ft. door het ' ..r '"
d b
1 1: t
_ p,)htlclt van minister vn~ h ..ar-I OJl dc goochel-voorstcll mgcn
." H"f wi.1 laten
;;~I~~i~c~l~n t\V~!it;~I~~C~~( ~-I~t c~~. 1l,~hc('I" {' n tc"en~,~c iI~s~ort ll,lg \'~n Chang- Wei Chung, ~~n
\\'E'l ,1f ht~'r (;11 ZC(' I' lI if'(> m:Eld('l (int 0('11 Ha.ng rest- ' all ~e, ",groot(. pohllCk \01 W11'n::; goochdk nnst hel tlJdw:,· ,'!' i -'1 1. n,k wijz..: .b('o(l}'deeld 1.(' 'O lll ~le w('igl'ril1g' vnn d:J Bel- :'!.1:;1:~SI0IlLstl~c.~e~., mslag van s~hrjft d'O.I..i~nt een gecstdrifI.' · I ' l:~dl' il, gt:. n'le-; ~~o,'~cn g-ische l'eg(,(,I'in~ lol dissoeiatiC' i}d\':~~I~S. ~~ll~:~l~~ c V~l;Sde t~~ tig-c bc.<;chI'lJ" Ill{! gaf.
I: '
' ... !' , d:lt 1lI',!:.I. Jljk t 0[':1 \'::11 dr- flOW ieke cn de cconomi- ,. l . .
. ~.
p ,
_ . Bovcndlt,!! r.ullcn de \'Olgc~l.de
I., ! . ".' ..." . 1(;' II ,~. u ;': ·~'I;: 1'" l' II tIl: ~'hc and('l'll:lll.dclinl!CD af te (::el,st ,w ll v,,? de NOO. cr!~nu tl'ntoonstelhng-?ll geopend ZlJ11:
Vcze!~ewer~mg. II~ecmsc~~
", ':": " <:l;: ' \·'. !J-;" .!ludl. (L~t me n w(>lldcn. \\'a~ het I;crocp op het sehe ~roc~dUlc, en h~~r lJver,
It
;.:i-"
',';.11 ;,~ I1ollall'l,;c h.:: Tnlrl'nalion:l l(' HOI'
~m III::t \'Tlell~happchJkc. vall kUllst nlJvcrheld. zccvlssche nJ,
: :~:O! !ljl'~ :II" (','11 oJlvri(:nJ~ EJ'(! Vlaan:sch ""{inde kl'in- I {~~:~l!. bC's~C~h~:". .t c huldlgcn , mili~.it·, gClll'cskund!ge dienst,
I' ,'! .... 1::':J'i opn;'."mt. dat het /..:'~! bt,,,,,,(X'I. !1li'l~ uu:.; he!. b[.- \J,.~lt ha.. ! m.L b, JI1 de,afk C!U- bC!Stl'lJ~~ng ':n n ~'I!l·gcl1plang.
11 " ,·1· ! '::111 tJl.:1lc!: rnti- (' 1 '/ .."
C I'·
. I " .,,- , !Jll g v~n een groo .. gede{!~~c der ltunstlllJ.... cl·h<,ld llIt Fr:mschc
,1.' :l·':'llswi j:;!l(·ir! is en ;'1 '~~:('! ~;il~l nu't~~l1dl:1L'1~ 1~ (;~I1~\ li~~ ~1"\'ol1(J,ng van de .~OOI' HIJTIlaJ;S koloni i§n,
k/tttb lld·. a hWl ~e- {~:n j:('(' hl vaarcli k (. 1'1 .....{,lillf' vall gelll~ldlgdr. pracllJ I~cl1 t ot lralDon d e r d It g 27
,,'1, ,(,,1;':;:11)(0 wijzc 1'1'- t'('Hl\omi»che, m:II'it icr7w (';" ban- ll(:enn,; der CC~lloml::(h('
J\ u us t u s.
L1l1g. uoor

J at. Je Ned"rlUlldli (> Bclcrisch-Nc-

21

d~ag~

E,~lra beste!lingcll worden djrect n!t£c"oc:rd

R. \\'agner

Gt!sc1liairmis?

J , V.

twce",a. , !

LI,~;n~;:.reSCher

7.. ,Rakoc~y-Ouverturp"

<l

('olUn~s Desluii door twec Delgische Groepen ~~r~n~~~s~i~ge;i~&i~~~ d;Cl~V~= ~~I~~tS {mwC:~ba~~~~ng,

is. tI;:~ dC' ;mIlJtc..
!1:~::I~I(,.!,~;~li~~qnllgn~l:

-otliPlel aua ..

U

ZUIVtcRE VERSCHE VOLLE K OEM ELK
1 L. f 0.24 _ 1 I I. a 17 eent. _ ' /z fl . a 9 cenl

p "lpour·

A ugu s tu s.
Ter aanvuUlng van het r eeds
To 5 u. 30 n.m. heeft de- offi- f"E.'publiceerde
muziekroost er
eicele opening \'an den P asar van dit hotel meln_en wij DOg de 1935
Ga mbir p lants.
vo!gende regeling -voor d(' Z 0 n- 1935
1932
Men. dient cr cchtcl' l'ckcning
in de Lob- 1931
Ille~? tc ho~~en,. dnt de ~l tc
6,30-8.30 n.m, MuzieJ{ va n by; 7.~0-12 n.m, Diner Con- 1930
Bwtel1- h et Ie Rcg;mcnt te WelteVl"c- cert op h et Terras.
tr.lrlJke tc?hmcl , dlC
1930
Eell 11iclU(,C

K' VESTIE.

r.i'H ~S~·I, L~

L~ v ert

r..•.Wi ener Lle()erJ(r llnz" - .

j

-

EERSTE KL4.S EUROPEESCH BEIIRI.JF.;

~~~tal~:l'lenfiSChC'l'''
P AUZE

-

~EDEHLANDSCH-nELGJSCHE

(n",, ' , '"

14
.
1

~~f~~s ~e~~l:;r;~~ncit ~~

VAKARBEIDERS NOODIG

n~odllJdende
P11

In F'-M.S,
Lande n, 11 Augustus.
gebleden voorlooDe invoerreehten op een
Dt' EngeLc;chc werkloosheid.
n~ar an~re dee~d~an :~
reeks artikelen zijn in de F . M. c ~ifers voor Juli geven een vcr- g: an ,voor naar~·
en-_ S opgch e,'en
clere daling \ '!In 50.604 op gc:land. ge~~~k om de t~kor
' . Onder dew' artikelen zijn k?f. 1.&52.~!~ wcrkloozcll. 2.a~. In i!~ri:::n ~an \ e ~~c::e~~ cre~

!~'sp~kn~~~1 :o~:o~::~~~:~e ~~;e:!~n~:~~;~~~:~eg)~~ ~~e!,

V:n een andere reeks artik;elen, welke gebcel vrij zijn, als
zc nit Britscbe landen komen
zijn de invocrreehten sterk \' e r~
laagd.
H iertoc bchoorell katjang·
clie boter luarg:rrine, cosme.
tics' en pnrf~merie crelooid leer
radiotoestellen en ' ~rnmofoons:
vrllchten cn jams
.
TUNGSTEN

Hoog Dl\idend
\VIN1\YJNG TE lPOH
•
.
_
o,llo:ernellllng ~mat ~1:1 ~ta. l~ de buurt \ au. I po ,
v.elke. \\ o~ram 'p:odueee:t,
heeft in 1930 een dlvlde~d ~tg ekeerd y~ 110~ . Dlt "~s
aan t e wor- voornamelijk: bet ~eyolg 'VaTl e
dat bet feit te ?TOO te \'nag naar tun~ dat
hoogtepunt z:,.ll ill wolfram \-~rk<::nt.
genocmd:e maa~apPIJ l:,vert ~
_ __
sc.hee1lte, waarm tung:::ten 001>.
voorkomt.
In Hotel der Nederlanaen

pe

I

In Hotel der Nederlanden zal
Th"D. 'UEGSTER
Zondag 30 .Aug a!n avondGsat Stuc1eeren
met twe<.> or"kesten (F oor.. IN ?o.:"EDERLA.'\"D
mann's en J ohn Browns) '9."01'-1
den gegc\'~ en op Maandag 31
De Stroit..s T i:o !'-s bent bet
Aug. een a,ondmaal met na-! :p ortret y~ ~ej_ Ehou\\" Keg
tiona.al concert.
I NlO =uster' 3ll d-enheer AhoIlw

dr- werkloosheid 320.869 personen. Van de op 20 Juli ge~elde
werkloozen waren er 1.28;).085
bli:jvend en 200.007 tijdelijk
zander w erk , t er;\ijl 70.260
wel:kloozen ~:mde~, ?c. groeP
"selZOCu arbelders \'l~len. De
gclijktijdig ~houdcn telling van
h~t aanta1 wel'kzam~n ~ een
ll.!ellWe recardstand aer ill aile
t a kken van bedrijf behalve dcn
14!.Ddbouw, wcrkzame personen,
l!ame.Jijk 1~.S95.0:00 of .63:000
meer dan m JUDl \'an ~t ~
en 4S1.000 meer dan m Jua
1f135, - £'en ~wi~$, . dat de ceo1l0m.L.."Che opbloel m EcgeJand
aanhoudt, ook zonder h et uityoeren van g;t;o~te werken.
.
Iu \'ergelijkmg met J uru
h~eft de grootste dating der
werkloosheid rich in de steen.
kelenindustrie \,oorgt."<han. DeZE' daling is in dit seizoen een
ongewoon 't,-er,schi~l_ en \'in~t
hE.ar....erklarmg aaarm, dat In
de \'.orige m ru:lld een bijzondere
groote voorbijgaande werkloosbeid h eerscbtt. In \ crgelijking

~~d~

,:au geschoolde
\!Ddt ~ _de e;:-rste pl,;l:<hS Zl.Jn
ooc2.aak ~m bet ~elt,. dat
d~ En~~lsche wachme:m du_strle ~IJ
lange us. n.let~ III
~~~c~e~~te=fn prf:u~:t ... o~~
danicr uit te treiden a1; in
En ~
•. h f
_
1 gel ~e
tOC te- ~ O?r-

a:

v~tUl;;': aa:n~jk~Phoe~':~
h d
-t ' cis h
run
~t e~:e~an. sc e dma~ere:~
u~
~
~a en e
Olgd.e ...,taten is aange~:z~.B'

I

. .

DE DICTATOR
Tegen wit en dank

Athene, 10 Augustus 1936.
In Athell& speel~ z:i{"h .~
proe<! ai, dat.zeket met met. a e
plannen , an den hOning o,ereeukomt. _ Het democrati..<:ehparlcmentrrire regime In Grie-

~:1~~~d~.1:n~~~:
I~h~~ \:gdr:~~~:
yer_\ p::!.. '7"tij

dustrie iets sterke!'_ namelij k tt:ur ,em di ~tiek ma~ti~
!!let 60000 afgi'n..om~ De_
del' 'eruzelliten.. ZiJ_"",:-Ttl
l!l '-eI'\"2.ngen d?Or een militalre
den de~del met ~O 0l1O t. dicmtuu:. WIer doe! bet "W3S
0., JumlS ~ een selEOeD.'eJ'- df'n Knnmg t erug te :roepen en
schijnsel ~ bet ge~o1g '\"ll!l de die han beslissenden in"'doed

I

mmdamg der w~klooshcid

'. '

1

\11'}IOiii~t~ili;iJ.iH .:f~?1fi:a~~~r~=~~:12: R,o.o4e1loAd ir~~~~~~:~:rd~~ AUG. SAVELKOUL
- .,,,- - " ' :

- ,-

- -_

-

-

WIJ NOGDIGEN LJ BELEEFD UIT

,f.

regime. Generaa Kondylis, de
"Koningsmaker", die op grand

TOT 1;:EN BEZOEK AAN ONZE

GRATIS ZAl WORDEN UITGESCHONKEN

III
Toko, " 11-A-11 PA M8"

desJoeg en minstens voor een
bepaalden -overgangstijd een
streng
aut@ritair
regime
wenschte, en voor aIles van een
onmiddellijke begenadigingvall
de Venizelistische rebellen niets
weten wilde, leed sChipbreuk
op den tegenstand van den ko-ning en moest zijn ambt alg

I

zo~ b~gmt de D~li
haar JubIieum-st~Je.
Dat 1S I;aar .de le~ter JUlst,
m:rar stelhg geen. fe!t om te
herdenken. De JubIleumsdag,
well.{e \vaard is am herdacht en
gevwrd. te worden, komt eerst

rubbRl', Oo1tran~

Gala-Overhemdea

Smokingsttikjes

Zjjden

~interwoven"

sokkeo, mv: kleuren

f 5.25

f 1.50

Lakmolii:res

Rokstrikjes

f U5
Handschoenen
wit of:_ grijs

f 11.S a vel k 0

U

f 0,75
f 1.60
1 voor modeartikelen,

Su.nw.tra Post

di~~ezcPl~~~eC~~~!r~:J~~~~~~ ~~el;ct~~~eCa~~r~I~~~f~;v~:;

Tel£. No. 3913. 3916. 3919/20 Batavia·C.

~===========~-=~====;
resultaat; dat
republikeinsche
~
Venizelisten
en monarchale
anPrima. Hollandscbe Sigaar

CORONA MODEL

I

~~ feg~.~~~~~~ ~~~~td~li~l~e~~

i 0.60SIGAREN -MAGAZlJN

"DE A D E L A A R

"

Tel. 1607

~
;====:::=============~
·s Z,:,ndags Geslolen.

BLOEMENHANDEL SOEKASARIE
1'_""'lt,

:!;:~:;~~::~. "~~:,.~~:e ~~~CII~:~rC;~;u:::i~~ao:\;·~!:lk~::;i~~: ~~~~~~::::::~

lijke tcgenstellingcn der beide
groepen en de door hen opge.
stelde voorwaarden niet te overwinncn waren. De 13 eommunistisehe afgevaardigden eehter
werden voor de vorming van
cen doorvoering vall hun op.
positiollce1e politick voortdu·
rend van de communistische
hulp in het parlement bcdiend.
Er zijn sedertdien herhaaldelijk critieke oogenblikken in de
binncnlandsch-politieke ontwik-

LIQ UIDA TIE .. UITVERKOOP

JEVEA.

~oeken,

in het Kappenhuis

zan lllell
menhethet
:lIs
nogmoeten
eens wIlde Ie·

~,~Xer~;:~~~~e~eg=; ~:i~ez~:!~ ze\~aar

tijen had dus de mecrderheid,
en de vorming van een ministcI ric volgens parlementair recept
was onmogelijk. Ook misJuktc
,.
IT· . t

van 10 sluks

_

Asahansc~e {'en aanvang werd
gemaakt met het pl~ten va~

~~~~~erp~~'~:~~~~~ae~~e~~sn~~:
~Vn~~r:~~~t~l~~! :J~~~~e\~:!
Z;e;~:r,m~~?a~ll ~~ln g:eodo~~~ iiiiieiiiX~Ciiil~UiiiS~i~eiiifiiie~niiit~O~C~hiiin~i~e~tiiid~u~u~r~d~e~r~.~
staan.
van de
en dat tot de rubber startte.

M amp a n 9 w e 9 56a

Menten l) 3

sen, te verzamclen.
Nu eens heetl een planter,
dan weer een officier of eell
journalist een liedje gema::tkt,
dat in een bepaalde streek van
Indie sueces had, doeh niet \'~rdel' kwam dan een gewest en
spoedig vergcten wCI:d.
Waal' is het satiri0.ke vel'S

Maatkleeding

en

~:~~ard~ed~:~r~~~~~t~~~ ~a: ~~~~ \;~~~ij~~~~e~! i:~e~~~~~~~= t,,;;t~e;a~ ~~~'!o.~~~t ';~f~~~ j

BE KEN D E

QUE.EN"S BOWLWIJN

I

Moderne

Heeren
Modea.tikelen
ook voor Avondkleedlng

tieke verhoudingen van Grie- en daar gemaakt zijn op Indi- na een fo~t moest erkenn~~.

DA<S-A YOND a. s. WAAR DE

in pakjes

i here~Te~~~~~~o:~~at~:~
! boom, maar juist, omdat

~~ :je~ ~~i~~~::;~~~s~~;!~= ~ne:ftd~moc;i; ~f~~:~t~~~~o~i:l: ~:~i=k~;~J~:i~e~o~e~!~~

TOKO OP VRI}DAG- OF ZATER!...

BLUNDm.JUBILEUM.

Het is jammer; dat niemand l men van die plan:erij zoo'n op-

liedere~

zijn de
gehle·
vcm van .de planters-d1ehters·
zangcrs, (he plantel.'s-?lnb·avondell plachten O.l~ ~e ltu.stercn ell
soms goede, pltbgc dmgcn gaven?
O~1i: \~enl menig lied vaal'
~jet eerst ~e!l gehoOl:e g?bracht
111 een .?fflClCren-SO~H!telt.
Z,:. ZIJll :venals dle van bu.rgerhJke ~~ehters weggewaald
met den ti}~, hoowe1 ze een betel' lot verd:end ~adden.
..Zoo \~~rd.. er;l1 ~sahan, llll
vl]f-e~-h\mtlg ~aa~ gelcden,
tcrslmks een. 118U:18 gezongell
o~) cc~ ~lclodlC tilt "Walzerhaum , \\·aurvan we ons thans
nag aIle~n <:Ie vol~ende r~gels
van het Iefrel11 hermneren.

Sluisbrugstrsat 5

WITTE CHOCOLADE.

Elec:trische kronen, staanJ~mpen, bureau-, bridge_. en

J. E. Jor:iens Jr. had ongemuurlampeD. PI:;l.fonnicres, \llas-, en m.arm"uchal"n.
Groote SOIteering perkamenten kappen. kleurecht en
een specialiteit, een nieuwig<lfwaschbaar. 's Zondags geopend van 9_12 uur.
heid, - witte choco1ade.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Witte chocolude is een na-I_
tUlIn'."ondel', zooiets als cen
blanke neger.
-~...
Maar ik hoop voor de aanstaande consumenten, dat er
niet zoo'n paardellmiddel noodig
is om bruine chocola wit to
maken, als wordt toegepast om
cell !leger blank te dorm woz··
den, - een vergif, dat aIleen de
sterken lla een ziekte van weken ontklcurt en de zwakken
doodt.
lijl;:. De Pagar Gambir heeft wel

I

~~~e~.v~7i ~~i~~~~\~~di~O~~f~~

En

bleck rccd3
de geleden,
invlocd
niki,
cllkeleduidelijk
maandcn

Kreeg men hier een harde les, zes nen
Het
is de
zien,
weiaangewezen
aanstaan. lekker· ! i

van Moslwll.

Gcneral, Gcneral Company,
General, General Company.

'l'och scheen men de situatie
nog niet voor zoo?ani~ te hou-

1m

vel'loop van een maRno of

Bata,ia-Centrum

Het pand wordt verbouwd tot bioscope.

di~fn '~i~tra~~o~~!~d~r~~ ~~~~

nij voor hen, die in hun okantoor
op verantwoordelijke posten
sleehts rasznivere Nederlanders
Wijlcn de jong'c planter Maas, willen plaatsen.

1::==================:;

~~~SCh~a~a:,o~n i~'l~:Jt~~~ ~~t ~~:l~~~\~ie~~:~g~~~n~:l~~;~ns,l~i~ vo~~sm~~~'l1dra~:~, ;l~dtin a~e; 1I......r-;::::r-;="...-ilT.......""'.,..,_.,..

IJaa!" stelde de vrocgere Mmls- hij zulke liedjes maakte, bezong dat zij "pigment vreten". De
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tel'
. van Oorlog, Papagos, den aldus den geweldigen blunder, witte choeolade, die zij voortaan
kom~g voor, ~et par.lement te welke de General Rubber Comp. daarvoor in de plaats
ontbmden en dlCta.~ormal te re- in Augustus 1911, dus l1U 25 gebntiken, zal hun stellig
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die zoo gaarne
het land met te kunnen ver· we Asahan Tabak Mij. de eer- Indisehe afkomst

Berg-Hotel:~l~~~~~ ~~~g:IMdw=~~ler£ee,!~ st~l~u~~e~ i~i~~t ~~~e~: ~~~rt~e~ ~~e~h~~~~og~or

Nag r 0 k
hoven Soekabocmi. Ge::onde lucht, prima
kcukcn, ""'<lIHlclcn, tennl~scn. Van a f

f 15,_ p, p., f 25.- 2 per!]. en hooger.
Inllcht. 594 WI.

Tel. 167 51.

vor. nncner"n,

gcl~khejd van de democratic in aUll gehaperd heeft,' maar ik hUll later verblijf in het
Grwkenland. Het zag er toen weet weI, dnt aile "stumps" na men- en Bloemen-kwartier
naar nit, dat dc nog steeds enkcle nmandcn weer nlOesten den Haag.

:I~~l~~~ :;:~~r~e g~~~pvo~~~ wOl~~enG~~~I?!rO~l~J~\Jer Compo bl~r b~:C~~n~i~~~~~e~a~a
toegewijde admiraal Sakellari- had geld geuoog'. De fout kon uitvinding van de witte chaco·

==================~Ion
verliet daarop met de vloot hersteld worden. Maar de Oost· lade cen hcerlijli: tijdperk aan.
de haven, opdat de schepen in kust heeft veel en luid moet Vcrmoedelijk zullcn zij zieh nu

~

SERVICE STATION BUiTENZORG
PANARAGAN 23

~

WIJ opendcn cen eerste klasse Service Station

voor A.utomobH~len, Prima. snelle bediening.
Vraagt ooze zeer bHlijke abonnements taricven.

Aanbevclend C H, tie Vries,

Tel. 324

gcval van een staatsgrcep niet
~&.n de leden del' militairo liga
handen zouden vallen. Thuns
heeft George II toch tot de die·
tatuur besloten, om het land te
rrodcn, Zijn persoonlijkheid en
de autoriteit, die hij zieh in het
Grieksehe politieke levcn heeft
verworvcn, waarborgen cchter,
dat het nu niet weer tot cen
eenzijdigc partij·dietatutll' zal
komen. De toekomst van Griehnland ligl daarin, dat een
stcrke hand de in dit land altijd
bijzonder heftigc partijhurts-

III

lachell am dien braven behecI'del' van de General Rubber, den
dikken Kettner. En toen dat
boosaardige liedje door het land
ging, kon Kettner zijn pleizier
weI op. Hij is e1' echter niet
mager vun geworden. Hij kon
weI tegen eel) stootje en later
werd hij zelfs Volksraadslid en
kteeg een extra·wijden stoel in
hel HertogsparlL
- Dc cCI'ste rubberboom is
gcplant _ aldus de Deli 001/milt,
die
het
Asahansch
jubileum heeft herdacht -

niot lang meer behoeven te er·
geren aall bruine koffie, aan
bruine sucre brulii-puddingen,
a:lll de bruine fiensjet, die men
Afrikaantjes noemt, aan kwee
tfllam en nan dodol Depok.
Dat alles zal nn wit kunnen
worden,
Het heeft lang geduurd eel'
de techlliek van de witte drop
tot de witte ehocolade kwam,
manr lHl zij er is, mag men spoe·
dig meer resultaten van deze
evolutie venvachten.

Zelfs onze PIC COL 0 zegt, dat
s to£, hit teen g e d ran g een
goeden maaltijd s c had e n.

RIANT ! GEZELLIG ! KOn !
GEEN PRIJSVERHOOGING!
Iederen Zaterciagavond optreder. van de
Hawaianband
.,THE ALOHA PLAYERS"
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_ Natuurlijl[ !
Dien nacht deed Suzanne van moeder te huren. Dan konden Dan hebben wij hen tenminste had hem den arm gegeven en
- Hoe dellkt gij cr over, als blijdschap gcen oog dieht. zij elkaar spreken zoo vaak zij ill anze nabijheid. M~a is an- keek vol vertrouwen naar hem.
del'S ~ eefi:Zaam! ZiJ zo~ h,:~ op.
. .
ik II morgen ongemerkt mee- Voortdurend mocst zij er aan maar wilden.
neem? Wallneer gij eenmaal bij denken hoe heerlijk het wu zijn,
Met dit voorllemen suste z.ij vreesebJk vmden, aIs ZlJ llllJ
Taen de laatste hUlsJcs van
mij zijt, zal t1W moeder het weI voor altijd bij den geliefde te haar geweten in slaap. Nadat niet dagelijks kon ..bezoeken.
het dorp achter hen. lagen,
moeteu goedvinden en ons ver- blijven. Zelia tegen het afseheid zij nag eens am zich heen had
"Dat mogen W1~ weI voor \Verd Suzanne een beetJe bang.
NORA DE· VALSCHE ERFGENAME
g(;ven. Zij heeft in elk geval het van haar moeder en haar kind gekeken, verliet zij bet verlrek. haar over ~~bben, mctwaar Ber- Waar brengt gij mij eigenOF
Eerst tiep zij langzaam am trand? .ZiJ heeft ~.ooveel gele- lijk heen, Bertrand ? vroeg zij.
kind, want dat zullen ,vij voor- zag zij niet op.
De kweUingen eener moeder
Haar grootste geluk was ... het te doen voorkomen alsof, ~ den .~eI"W1lle van m!J!
\Vat is het bier stil ~
.
Ioopig bij ~aar laten. . .
"Hebt gJJ den moed, lievelmg, Bertrand!
geval moeder haar nakeek, ZlJ
HlJ keek haar met aan, toen
- TIl: woon het lieist m de
door
morgen in stilte het huis te verZij overlegde hoe het haar in gedachten verzonken was. hij antwoordd~:
stilte, Suzanne. Ziet gij, aan den
ENRICO DE NOVARA.
laten en lllij te volgen ?
het beste zon gelukken, toebe- Eerst toen zij het huis met
- Zeker, .Ii_efste, dat komt zoom van het wond, dat schilStralend keek zij naar hem reidselen voar de vlucht te meer kon zien, versnelde zij ~emaal weI ~ orde. Voorloo- deraehtig gelegen huisje? Daar
ill ....,
b"
I .
op.
treffen. zander dat moeder het haar pas.
pIg hebJ:ten ~J zelf echter nog heb ik kamers voor ons ge-85).
~ e~ ZlJP . vroeg 1J op V elen_ Met u wil ik overal heen, merkte.
Zij wilde zoo gauw lllogelijk geen hillS. WlJ moeten ons zrnr huurd.
.
' e~. ~n.
kl
bli'd waar gij mij ook brengt! Th zal
Eindelijk ging de gravin naar de plek bereiken, waar Bel'- lang met een p~r kalllers ~
"Wij zullen er ongestoord
Haar gezlCht ~laarde echter sch1 . reeg een eur van 0_ - et' niemand een woard van zeg- boven om haar gewone middag. trand wachten zou.
helpen, totdat ik een wonmg woner:-.en in ~eze beerlijke !ucht
"",:~er op, toeu. hIJ beloofde dat
_PO wat zou ik tevrcden zi'n gen.
slaapje te doen. Emma was in
Met een kreet van vreugde gehul!-rd ~~b..
wIt gtJ spoedig .volkom~ genehlJ haar spoedlg voor goed zou I dat'
Irk
1 D
II
Hij streelde en kuste haar. de keuken bezig het vaatwerk snelde hij Suzanne tegem.oet en
"ElgenllJk had lk u geduren- zen. Onze kostJuffrouw IS heel
s
kom~n halen.
.
fk s e~og~glk~:n' h:~stZe~~ Toen spraken zij af, dat zij den af te wasschen.
kuste haar teeder.
.. de dien tijd nog bij uw..moeder -vriendelijk en ~ a:nes doen
Hij keck . heelemaal. m.et ~~ .. po g..
.
. . volgenden dag, aIs de gravin
Stil sloop Suzanne met haar
Stralend van geluk keek ZlJ moeten 1a~~n .. !>a~ ~J eehter ons het verbliJf m baar h~
naar het kmd, dat stll In ZlJn ZlJu. Ach,. gJJ ~eet met hoe lk ill sliep heimelijk een koffertje koffertje uaar het oude bron- naar hem op.
zoo graag bIJ unJ wIlt ZlJn, dacht zoo aangenaam mogelijk te mabedje lag,
uwz,!-~wezlght~.~~a~ ~ ,:e,rlangb! met het allernoodigste naar het huisje waar zij het verborg
_ Mama heeft niets ge-- ik dat het zoo maar het heste ken.
Suzanne. lette daar in haar -b' 00 moes
IJ e JUtS h e· oude bronhuisje zou brengen.
Gra~in Louise vermoedde merkt. Ik ben yoorzichtlg te was.
Suzanne keek een beetje angv:eugde. lllet op. Het deed gra.. en.
..
.
,. Daar was het veilig.
niets. Toen zij wakker werd, werk gegaan. Hoe blij ben ik.
Suzanne knipte. Zij vand al- stig am zich heen. Ook het
VID Lomse echter zee:. on~ang~:
.--:---- MiBschie~ kan ..ik u weI blJ
Om vijf uur zou zij, zooals ge- lag Suzanne als gewoonlijk in de dat ik bij u ben en nooit meer les wat hij deed uitstek~nd, als boschwachtershuisje vtas een.n,nam aan, doch ZlJ z~lde blJ m;~. nemen, zelde hi] aarz:lend. woonlijk, in het bosch gaan andere kalller op het rustbed. van u 'weg behoef te gaan!
rij maar bij hem kon ziJD.
zaam ge1egen, maar ciat was
7~chze!!, d~~ het knaapJe hem Vi IJ moeten dan ~nvou.dig Ie- wandelen en hem hier treffen. Scbijnbaar sliep zij.
Snel wendde hij zijn gezicht
Arme Suzanne! Gij vermoedt haar tehuis geweest, ter\\ijl zij
mgenlijJr ~l~na geheel v:~m~ ven, maar h.et zal mlsschien weI
Suzanne primtte ieder woord
Het was "to begrijpen._ dat de af. Zij mocht de vreemde mt- niet, wat u te wachten staat! mer geheel .--reemd \Y&S- Zij ver·
as . AIs hlJ het vaor albJd blJ gaan. Wellicht .~an vader ons vast in haar geheugen.
tijd Suzanne ontzettend lang drukking in zijn oogen Diet zien. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ weet zichzelf evenwel haar
Zlch had, wi!. het wel . .anders belpen, maar hiJ moet u eerst
Met een verheugd "tot weer- vieL Eindelijk was het oogen- Daarop knikte hij haar men...~.
_
..
worde!;l en hiJ natuurtiJk veel leeren .~t:ennen. Moed~r snakt er. ziens" narnen zij eindeltik af- blik van vertrek: aangebroken_ delij!.: toe.
1 Gedurende de :reIS konden Z!1
ZiJ was l.DlD1~ bij Bertrand!
van ZlJn zoon gaaJ;t houdean,
letterliJk naar,.u te Zlen.
scheid.
Voordat .zij heenging, boog
_ Nu znllen wij eerst uw niet "\~l met ~ sprek:en.. '.Vas bet ~ ~et O\-eral ge:zelDes avonds zou Bertrand
"Maar er 15 ee~ groot be-Gravin Louise verwonderde zij rich nog
over bet koffer gaan ha!en en daarna want 2lJ waxen, Dlet a.Ueen.. Su- lig en h:erlijk .
_.
.
weer heengaan. Suzanne klamp- zwaar, uw moeder IS er tegen.! er zich in stilte over ciat Su. betje van hrui.r kind en lief- ns.a.r bet station gsan..
zanD.e drtikte neb schuw tegen
Spoedig hadden :zg het hniste zich aan hem vast alSof zij Toen gij even de karner uit zanne ditmaal met
terneer- koosde het. Daarna keek zij
De koffer stand nog op de- Bertrand aan, nu zij weer on- je bereikt.
hem Diet wilde laten vertrek- waart, sprak ik er met haar ges1a~n was als anders na het naar haar moeder die afgemat zelfde plaats,. waar Suzanne der de menschen kwam..ln haar
Nadat .zij gebekl ha.dden.,
ken. Tenslotte- bracht zij hem over, dat ik u bij mij wilde ne- v~k van Bertrand. Mis- in den-leunstoe1
Even',werd hem ~t bad. Zij namen hem. oogen kwam··de&elfde an.gstigelwerd de dour geopend door een
nog een eind het bosch door.
ruen. Zij wilde er evenwel niet sehien kwam dit, doordat Ber- het Suzanne te machtig. Wat mee ~ bet station.
uitdrukking, die er vroe.:,.oer zoo longe 'Io'"rouw, 'die'Bertrand als
trand te kennen had gegeven'lZOU de olide woilw 1let eenzaam
De. vreugde en opwinding Taak in te_l~ had ~
bekende begroette. ~
. T~~er tegen hellI aan~eJeund naar hooren.
h~p Zij. me. them voort. Z.lJ sprak "Ik beoarijp wel, dat .zij te.gen. de haar. spoedig btl." zich te neJb.en.. h.e.hben,al. .s zijbaax d. oclrter Diet maakten.
&nzanne ~ . Bertran.d haaIde. verlicht &- TIe daarent£gen ·lreek zg
met veel,. maar het was haar eenzaamheid opziet, maar daar Zij verrnoedde natuurlijk met, meer btl zich had!
_ AJs wij.~ ODS
toeD. zij hetdoel-van dereis beetje verlegen aan..
aan te Zlen, hoe gelukkig zij moest .. zij.. zicb:.liever in schik· hoeveel mOOte het Suzanne
Suzanne nam zieh voor, Ber-' huisje hebben. dan ~ wij ~ hadden..
.
was.
..
.. _.. ken. GlJ .~Jt ffilJ.n vrouw en be- kostte, haar vreugde te verber- trand te verzoeken; dicht bij ook. em. kleiJJe 'W'OlUDg zoe1ren
llij nam den ~ op ~ liep
- Zoudt gIJ voorgoed ·bIJ IWJ hoort mlJ toe, metwaar?
gen..
een k.leine vroning voor baar voor mama,. Emma ell bet kind. met baar bet station uit.. zg
(Wonit ~
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Sumatraweg 22. Telf : vcor!. 4125.
Nieuwbenoemde Leer'kracht : Mevr. J oh. van del' Wissel.

:':~%~::2:.'~~';'Z~:~... M."'"'.'i:~:'''.:

aile

wmt
:oa~l s de

a. f 7,

~~~~~~~CT~ieur.i E.~r:O:ue;:~~~

liLA VlERSCHOOL Dir. James Zwart.

MODE·HUI ·S LIDO,
Door omsL ter ovemame .ungcb; .ongebr. modern
av.- en Midd.-toJlet maat
5 uUr Salemba U,

t.e.a.b. l~iat 520
pay.
Bez. tusschen
5--S u.m.
i. gocde
condo Kramat
15G

~~~~~~~~~

Als gevolg van de vele aanvragen wordt tot 15 Septemher e.k. het gewone spreekuur van 12-1 UITGEBREID
tot 11-1 uur.

'!

a:~

H.t dl:l~e];i k!C b Reb.u i'" va!!l de.!;E
1.)di .. mb<lud~I..Jc tandp~s!a maakt !!l Ie!
,Ilccn de l andeD mooi WI!. docb ,·oor.

LAAN CANNE 30. Wel(evri':den

Z ie stand 66,.a.c.La~

PASSER GAMBIR

JOD-KAlIKLORA

Aea ReclaDle A:mbietling Zoo- ~

ilJOTEL "SCIlOl\IPER" Levert zijn LUNCHES met locnemend
succcs v.a. f 17.50 en f 20.- voor 1 pets. en v.a. f 25.- en
f
. 30.- v. 2 pers. Meerdere pel's, reductie.
V.a. Augustus op ven. oak dagelijks rijsttafel verkrijgbaar. Inl.
tel. Wit. 3482.

-=====;;;;;;;;;;==~ 1

'

~~~ F~~~eu~?~a:~;~af!l l~:50 Imp,

to~~~;;~~~\7VO~:~~~~~E;~ ~J;~i!50

Betrouwbaar lm.ntoOl" belast
zich met de uin-oering van goheirne opdrachten op elk gebLd,

per persoo.

Adm. Verhu ur en'_eConomisch .
e:OOJubiessen
onderh. gebouwen ook-voor dlv.' Serieuze oPleid1ngie~
.t.:
uitvoeringen van rep. en . ver~ Aanmelding Qude
bwg~
lam 149. ,
.

-

TEKOOP:

~~~ti~e

AIlemodelien aanwezig

soon per

I. '
T.J 0 A N

I1a nglegspiegel kast .f 20.Groot TweepersoollS!Jetl com-

Dotarieel gecontrol. dankbetulg_ - -- - -- - - - - - -- - -- -- deelen V. d. ArehipeI
T E K 0 0 l' :
Een kleio geriefclijk buis met pa\'liJoen op nettcn stand
Mevrou1V Tan, Defeosielijn vj d.
Mr_ Cornelis. Eigeodomsgrond. Prijs f 5.000_- Vl'ij op
Bosch 82 Bal C. Het beste a·
. naam. Telef. WL 4612.
dres voor Uw toekomst. Resul'aa' gegarandecrd.
KEN N I S G E V I N G

•-

=~en~zJ~e:; ~w:1:d:~;a:~~ V.OO:g==~.A. 1937

E K

- - - -- ---=-.:-------- - - ~~ g~~~lU~~~p~r~~i~~!e£k~:~

~:~~~~~~!k.c~~ een hem pas- ~~:i~ ~O:i~joe~~. ~ia:~~~ ~~v!~.W;:!s~Sv~k~~!~:
Per 1 September een Voorkamer

T A I'll

TE KOOP :

Post-adres Buitenzorg P. & B. 16. Inl. TeL 5128 WIt.

Bataviascheweg 30, TeL Bz. 380.

pu couven. Aile bmm voor_

Handerst raat 157. 1818fooo 316 8,. Buiteozorg
MacnlOOl!e Brood-, 8eschutt-. Koek- en Ba nketbakkerij.
Slechts het besre is goed genoeg.
Bestelc di1;!rom Uw brood em:.
bij TAN EK TJOAN.

school.

LANDHUIS BO)'C .MAN N
FAMILIE-PENSION van den eerstcn rang
Gclegen aan hoofdweg Buitenzorg _ Poentjak
Voortreffelijke keuken - Royale tafel 3500 voet b.z. Ideale
hoogte voor herstcllenden en kinderen. Keul'ige contfortnbele
illrichting. Beschaafd milieu. Fl. 4.50 - 5.- p.p. j.d. Fl. 120.140. - p.p. p.md. - Weekend Fl. 7 p.p. Zaterdag. 29 Aug. n.m.

voo r het lidrnaatschap der B.H. S. b ij den Sec retaris,

N A

:~.: ~:~i\~~~~ i~~t~i~~n~~ Oe betere Tandpast3,

~=======--===========

Zondag 30 Augustus as,

5829

~\:!,i!,~e~!~-:'~I'h. TKLEFOO,. &0
D:I\lkllm~rs va n .. f 13.- lII e! vo!lcdig ~nsioD. Maandk llmm \'anaf f 50.-

Ii

1

WI>.

L • A

-H
- o-" -I
men mgt. dat ons eten smaakt
als hij Maeder thuis.

levcnsdullf

D~ be~/~eu~~Ic~rd~ I~ :a[~~la~ V~[:;'r~t ~I:~:'f~nissell

Hotl!l Pension "DE HOOQJ'
Konings Ple~ Oost !'l0. 6.

• U

gclcgen, niet meer dan f 30."De Autu_W....,. kpl aal .". (H. SMAKMAN). Pi .. loe Bc&ie B. SGt. _C.
Te hunr nangh. Ruim.l{oel hui"
Br. onder No. 3394 v. d. blad. I~~~~~~==~=====~~~~~~~§=~ vrij uitz., groat erf. Huur f 77.jaarconb· 1 65.- Ga.rn ge desPaviljoen-ameubl. en zccr wei~
IS E G R A F ,t; N 1 S .. 0 NOt: R N t: M 1 N (»
gew. te verh. a f 6,- Overn . nw.

,-=====;;;;;===============j
_

ula ris met elm min;lIIulII
V'l" r 2.50 pCI mu nd . •

tel.

...

HOT "'" L

I

n U i<.:n .

controle "c rlcn\l l den

~1!tl't~~~~~~~e~~A~!~~:~~

f
!,J

Br.

Financiccl ! Schrijft naar Postbox Ad. B.M. 13, Bat.·C.

e pen U!

<i<'zc d"n cl oo r een C"p"rt
u"';:' ~1.~~:~~ld~ m~.'ndcliJkschc

m~ an<1l'!]jjk.scl>

D i\ il l E 'S !
SCIIOESENl\IAGAZlJlIo'
'i CENTRUM
Po~twcg ~~~~ ~~t~l; 789 Wlt.

Heeft U lUOE lLlJKlIEDEN met Uw mao, Uw vrouw, Uw kinderen, Uw kennissen , U ..... zakeo, workgever of werknemer?

:tal

Uw

- -- - - - - - - - 1

n~"~m~ _ .....,.~~

~~~:,&_~.. ~v'u No 59 Tel 4302 WI.

VJn

VOIn

"en m"lI IIt1Um·coOlnblllle

Te kooll n.ange11odcu .
l Sa lon-nlllllo voor wcreldontv
m ' groote Jentsen loudspeakel
I en
mgeb. elee gramophone ill
I pluchlvollc
kast, als ntellW
'l'c Bc"r GuzeUehms, RlJSWlJkshaat 16

met
I~~
""aent;

Per 1 Sept. kosthuls gezocht
duor Jongedame dieht bij trein

J'I,.

cD

.~ i~~5Q T:(,;2. :f-~a~~n~.~~chts ~'~"~'~~"~"~~'~""~W~"~'h~"~"~l.~~,.~.~""~"~m~"~"~h"~.m~'~I'~,"~'~"p~>o;"~'d~'~"~"~"~"~.~
I'~

Ot:mcub. pavilJ·. voor heer ai-

Hotelempluye (Hollander) Engelsche en Dujbiche laal sprebod en op de hoogte van bet

~~~;v~;. 3~~~~~c~~d~'

I

BC.,

_ _
I: Gevraagd : Twee energleke perI_
I f. ~ :ronc~, bekend met de Hall. Eng.
LI_
en Mal. taal. Harde werkers.
~~~~=±!:::t~f'!!!:.1J Zeer gocd inkomeo. Sollicitaties
CITADElWEG 22 _ WElTfVR~OEN ill de Eng. taal onder No. 3350
- -- - - - -- -- - v. d. bl.d.

Br. onder No. 3064 v. d. blad.

Lid(ll.,"t::ehap
":In r 1._

To s a r I "" e g a 0

I

_

'i!iilil~~~£;~~·:;;'~l~O~B~.;;;:

'
Il..-....

Zii y"rlcenl U mo r~d~tI e n fln;mti ,,~len UeUll, tndt,;,n U buit.,n Uw
.ch uld U!n~cyoille '11m d;: t ijd.omst~n di<;ll\l·dtn butt!:" we"kkrin<;l ;.iiI
ge r~~kr en ·Jicnten<;l.:vo I9~ III mo('ilijkhl'!dcQ verke:ert.

VraagllnlichHngen

Villalaan 16. .
Tc koop.; COLmmlA -VivaTonal relSgramophonc. vroeger

Zltje (2 st. eo 1 WeI) f 3.50 Colln th. Het eenige voor 100%
Wilhelminalaan 10.ald. prepar. bij Tjaplak plaag, :
___
.
_ _ _ _ hu~d- en haarziekte bij Uw '
TE ~OOP :
hondo Colinth is oosch. en gift~
Shllen MototJaeht, 7 M. lang, vrij. Prijs p. flacon f 1.25 Vel'z.g.a.n. voor slechta 1600.- krijgb. bij aUe Apoth. en Drog.
To bevr Pohbcka zornc"ieg 31, Mel DlStr. prop. I C A V Go
DJa.tibaroe.
Sarlc W 20 Tel 3170 WI.

c
I' wegcns vertrek· tW
Ind. geoeeskr. kruiden
T
t4!cscilc· poed-ds (reu r~t i van Mevr. Frnnsz worden overii.,~~f~¥n:
'~20.::-::-) vreemd~?Dr: al met succes gebruikt. Prijsl.
mnd prlJs a en boekje mh. bijna honderd

a

I

Hilurpl' mg 1 Oct f 175 - P m No 3335 0 P
Dcsnoods ccrder te belrekken
Bl'icven onder No. 2873 v. d.
blnd.
---______
DIE DAM E
Te k nop go\'rangd
TjUdni 6, tel. 2155 WIt.
n. n. met zij~pa.n . Bricven on- Atelier naar maat, hervat hare
der No. 311 R""'.rrtcb,,rcau I P,·aktijk op 1 Sept. R .B.
Kolf{.
IJetrckldng gezocht pcr 1 Sept.
"G clcgtmhcltl \'oor twce heer .ii ,·oor prima da.VWln8C;1C ko~~
Inl Nwe Tarnarindelaan 33,
om in mess opgeoomen te wor- leI: 5092 WIt.
d(~n. Voor verdel'!:! inlichtingen
tc schl'ij\'cn onder. No. 3347
vftn (lit blad."
STU n E N T
lllw~nel; bij ' C~ f~~'i'Ii;-m;
kt b'·
d·
te
d mid
kost en kl. Wilsch f 20.- ti m. :I~~
1J::;o:eu:" o:~~~en~ Br:
.i 30.- p. mud. jog. 1 Oeiober.
d N 3396
d BI d
Dcr. Vi d. Dosch 52. Tc beyr. Oil cr o.
v.. a.
Kartiniweg 32, Bal.-C.
GEVRAAGD :

Bezo ekt de najaarsre nnen op Zatcrdag 29 en

I

Uerder.

_,._',_1._ _ _ _ _ _ __

KUNST BORDUREN.
Speeiaal atelier vocr het borouren van Damestoi.letten, club-,
schoolinsignes, vJa.ggen, vaan~
dels, wimpels, monogrammeD,
etc. etc. DIE DAME, Tjikini 6 '
tel. 2155 WIt.
SALONZITJE :
Wegens overcompleet tcr over- 1
name aangebodeo .

erC nan nu neuts7._ ~U!~_~~. Brief van 14/ S oorst 24/8 ont- hang-leg) f 10 - 1 sehnJflafel Gg. Adjudant No. 11, Bn.t.-C.
Zcor geschlkt voor dokter. \:angcD SchrlJf nog eens ooder m stoeJ (klem) f 5 - 1 rattan-

[;14.

Tc Huop ' ·(Jor f 1250_
iJui,. met 0 g~ lotcn ver trckken
- . duLhc1(; l'amen en dcurcn.
nclll<;rg:l.lcrij -4" B M. CrontIJn·~lt(: 8: M. - diept(: 131f.: M.
Gl'ondoppcrvlaktc 23 x 24 M.
- Stuande aan de 'rjidengweg
OO.!lt 6. B ricvon ollder i(:tter
H. P. G. \'. d. blad.

Belg.

event. in!. tel. 4740 WIt.

~~~~~~a~~g ~~~;~in;re:r~::

mno, at.

;:~~::ii~ -I~ijl

926.

Bod. huudl'f eorrespolulent
(litril;mJcr) b~ k(:nu IUd de mo"CII"kSbAa.,~',OlY!.[pOTl
cm~." Voo ••
tic!'!ic tuJ ~!l, W\!!l;;Chl v;m pO!liuc.
•
lit! to.! \'t';',lJlderCI1, OtlVerllChHHg: k. mel uit~icht op Konings...·.~:II·. Dr. ondc,· t'u. 30-18 v. d.
~il~:~; t!.~~~~e~~C. k;~e~ ~~~
bJ:.:.d.
kamcr met uilzieht Koningspl.
leI. 926 Wit.
l'irubcrll)"'D ! kamp. huisJes en
bungalo .....s \,una( J 15.- tot .J 0 0 P DEL E E U W E.
f Sii- incl. el. llcht (aJlt'!cn bij
Pln.no-Looraar.
vaHte (It.:~ lnallleJ. Spct:ialt'! blli· Nag eenige uren Bcschlkballr.
tt·c-n.c:mtie. j:tarw.rie\·<;Il. 101. DjllJ;R &fanjet 59, Batavia-O.
Lij S!:el". Weekend Cluh WI.
.r,tl .30 Ut. 51>1.
V. d. 60 P P,

"atilt TuimlIJrp Tlmbertown
TjaJobllk
Bicdinsen wordclI uiterlijk 2<J
AU~II ~ tul1 a.~. ingewlicht. SchriIti:lijku \'oorwaard"n tc bt:vra~
~cn iJij den S(;cr. Weekend Ciub
E.K.)l. \"(.In Ka<;pcrowtlkl Wi.

Word. nog haden lid van de V . O. S. E. 0,
lVcr".:niglnll Olld"rlinge n Steun Europu~"he
G [ 0 0 [h an del~{J" i':mpl oyc:etd.,tl J

f 0,40 Zondags llitgebreide ttijst-

Nag slechta 1 kamc~ ~s"hikAU GOUT PARISIEN.
baar van 29 Augst. - 1 Sept. Bandoeng. Agentach. '~;t~'1~3 da.g. wceken I, en V.D.. C. Coni. to~letten , vlott~ ~o?el- - - - - : - h ." If.uSc
, Pt.. fB5·.-ty.p·~·:.?•."
: ·M5. -hoo"g. len, onbensp. eoup:c., Oak Jap.
Oy
.
p
. "v
naar moat. Kebon Slrihpark 21.

..

~
~=====:::=============~

' f 22,50. Thuisbezorgen 1
.~~~~~~""'-'~~""'_'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'~!'!!!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!'~!!!'!!'~"""""lI~~!!!'!!'''''lI~ Zaterdags Erwtensoep p, portie

_ _ __ ___·_ _ · 1VOOl·
.....
-Eu-'-,'-c-chni" lki~~Gg_~~l~~~

AN (T A. Petj eDo.gaD 31. Tel. Wei,. 2068

-

KoniDgs
Plein.,DE
DostnOOG"
No. 6
Hotel
PensioD
Be Manager A. Bekkering.

Autopolish .

Cbauffeerscbool ,,De Auto".
Dud Gondangdia 11. Bat. C.
R.ij~::e~~eD auto
f 1.met lesauto
f 2.50

Aile gewone hloemoo, ook Soer.b.i •• rozen
steeds v o o rradig.
Op besteJling dageJijks narc issen . tulpen. enz .

,

=J~:~7=

IN LEOJ!11 EBS

(36 tijdschr_ ('n roman) j 5...:- 1C - j 3.50 en t 2.50' p.m. tJ'rtsl! Lt::U
(nwe.) ram8ns, 2 p.W. '-L50
p.m:. Tel. 4&2l WL

halve cent
per
' stuk
.

